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INLEDARE

Nytt från resurscentren  
Nytt från Ekeskolan
Nu har det gått drygt ett år sedan 
jag började som ny rektor för 
Ekeskolan och Åsbackaskolan. 
Den allra första tiden handlade 
mest om att sätta sig in i jobbet 
och lära känna alla medarbetare 
och elever. Jag kommer när-
mast från en rektorstjänst för tre 
skolor i Arboga kommun och har 
en bakgrund som rektor, lärare, 
arbetsledare, förskolechef och 
resurspedagog. Det har varit ett 
väldigt lärorikt år. 
 2015 genomförde Skolinspek-
tionen en tillsyn på Ekeskolan. 
Skolinspektionen genomför 
tillsyn i Specialpedagogiska skol-
myndighetens samtliga nio speci-
alskolor och deras uppdrag är att 
identifiera det skolorna behöver 
bli bättre på. För Ekeskolans 
del lyfte de bland annat fram att 
det systematiska kvalitetsarbetet 
behövde utvecklas. Här handlade 
det till exempel om att vi behöver 
bli bättre på att dokumentera det 
vi gör för varje elev för att kunna 
följa upp elevens utveckling.
 Ekeskolan är nu inne i ett kva-
litets- och utvecklingsarbete och 
blev till exempel 2013 kvali-
tetscertifierad enligt Qualis, det 
myndighetsgemensamma verkty-
get som vi använder för kvalitets-
arbete. Vi har också haft Skolin-
spektionens beslut som ett stöd i 
vårt pågående utvecklingsarbete. 
 Just nu jobbar vi bland annat 
med att utveckla dokumentatio-
nen på skolan och att kartlägga 
alla elevers behov. Vi har också 
satsat på kompetensutveckling 
för lärare och elevhälsan för att 

utveckla både det pedagogiska 
arbetet och elevhälsans arbets-
sätt. Det här är inom ramen för 
ett spännande projektarbete som 
bygger på lärarnas och elevhäl-
sans egna idéer och bidrag för att 
utveckla verksamheten. Dessut-
om är vi med i en annan satsning, 
Skola på vetenskaplig grund 
2017, som syftar till att utveckla 
arbetet på specialskolorna så att 
det tydligare vilar på vetenskap-
lig grund och beprövad erfaren-
het. 

Linnea Höljer
rektor för Ekeskolan och  
Åsbackaskolan i Örebro

Nytt från Resurscenter syn 
Sthlm
Resurscenter syn i Stockholm 
erbjuder nu med start i vecka 40 
kursdagar för barn och elever 
med blindhet. Kurserna vänder 
sig till barn som kommer att ha 
eller har punktskrift som läsme-
dium och som går i förskoleklass, 
samt till elever som har punkt-
skrift som läsmedium och som 
läser enligt grundskolans läroplan 
årskurs 1–9. Parallellt med elev-
kurserna från förskoleklass till 
och med årskurs 6 har vi också 
utbildning för föräldrar. Årskurs 
7 till 9 är enbart elevkurs, som 
kräver medföljande ledsagare. 
 Syftet med våra elevkurser är 
att:
•	öka	förutsättningarna	för	att	nå	
kunskapskraven i grundskolan
•	öka	förutsättningarna	för	delak-
tighet och gemenskap i skolvar-
dagen
•	skapa	förutsättningar	för	ökad	

självständighet och stärkt identi-
tet samt självkänsla

Två intressanta uppsatser har 
lagts fram på området synned-
sättning:
•	Att tillgängliggöra matematik-
undervisningen för elever med 
blindhet 
 En studie av resurspedagogers 
arbete av anpassningar i mate-
matik av Ulrika Vanhoenacker 
Hennes slutsatser är att skolor 
där en elev med blindhet går bör 
uppfylla vissa krav som att all 
berörd personal, genom kom-
petensutveckling, ska förstå de 
pedagogiska konsekvenserna 
utifrån synnedsättningen och att 
resurspedagogen är en utbildad 
lärare. Undervisande lärare ska 
verbalisera matematiken och lek-
tionerna ska vara väl planerade 
tillsammans med resurspedago-
gen.
•	Bildämnet behöver egentligen 
inte vara visuellt 
 Anneli Embes slutsatser visade; 
”för att bildämnet ska vara me-
ningsfullt för en elev med synne-
dsättning eller blindhet behöver 
lektionerna för hela klassen vara 
planerade med fokus på öppna 
uppgifter, kunskap utan krav på 
det visuella sinnet, och skapande 
i tredimensionella och taktila 
tekniker”.
 Uppsatserna finns att läsa på 
följande länk; https://www.spsm.
se/funktionsnedsattningar/synne-
dsattning/uppsatser-inom-synom-
radet/

Elisabet Sepúlveda  
enhetschef Resurscenter Syn Sthlm
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LANDET RUNT

Regiondag med ekumenik

I det bästa försommarväder som 
tänkas kan samlades ett 40-tal 
medarbetare från syncentralerna 
i Östergötland, Visby, Västervik, 
Jönköping och Kalmar för de 
årliga regiondagarna. I år var det 
vi i Kalmar som höll i program 
och arrangemang.
 Första programpunkten var en 
föreläsning av professor Sten 
Andreasson. Han gav ett små-
plock av vad som är på gång 
inom ögonforskningen. Han 
poängterade vikten av att göra 
grundliga undersökningar av 
näthinnan hos främst barn som 
har avvikande beteende. Ett barn 
med kraftig ljuskänslighet kan 
endast fungera normalt i skym-
ning och mörker. Om man inte 
förstår orsaken till detta blir det 
lätt missförstånd kring barnets 
utvecklingsnivå och vilka pe-
dagogiska insatser som behövs. 
Sten berättade om en ny revolu-
tionerande teknik för riktade för-
ändringar i arvsmassan – Clus-
tered Regulary Interspaced short 
palindromic repeats (CRISP). 
Det lät på Sten som att vi kom-
mer att höra mera om detta inom 
en snar framtid.
 Görel Råsmark som till var-
dags arbetar som sjukgymnast 
inom habiliteringen gav oss 
en gripande upplevelse då hon 
berättade om sina insatser som 
ekumenisk följeslagare i Pales-
tina och Israel. Som följeslagare 
ger man skydd och ökat hand-
lingsutrymme åt civilbefolk-
ningen bara genom sin närvaro. 

Man visar solidaritet helt opar-
tiskt med palestinier och israeler 
som verkar för fredliga lös-
ningar på konflikten. Att sprida 
information om vad som händer 
är också en viktig uppgift. Görel 
brinner för uppgiften och hennes 
personliga men sakliga presen-
tation lämnade ingen åhörare 
oberörd.  
 Vår egen synpedagog Camilla 
Hollsten berättade om hur hon 
och ortoptisterna på ögonmot-
tagningen tagit fram en mo-
dell för att skicka med bilder 
i kallelsen för att förbereda 
barnen på vad som ska hända. 
De gör också ett bildschema 
över vad besöket ska innehålla. 
Dessa enkla åtgärder har haft 
god effekt och man har kunnat 
genomföra flera undersökningar 
och tester jämfört med tidigare. 
Många uttryckte att det var posi-
tivt att dela med sig av praktiska 

lösningar och att vi inte alltid är 
så bra på det.
 Vi ägnade en hel del tid till 
yrkesträffar – ett alltid lika upp-
skattat inslag.
 På kvällen hade vi trevlig sam-
varo med buffé, trubadur och 
musikquiz i en lokal precis vid 
havet. Kalmar visade sig från sin 
absolut bästa sida.  
 Nästa vår ser vi fram emot att 
träffas i Västervik.

Gun Olsson
SC-chef i Kalmar

Sten Andreasson föreläser

Skriv gärna!
Ett telefontips 
går också bra: 

08-39 92 98
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Enligt en undersökning av SRF 
anser nästan varannan arbetsgi-
vare att det är för dyrt att anstäl-
la någon med en grav synned-
sättning. Två av tre arbetsgivare 
är tveksamma till om de har 
tjänster som en synskadad kan 
ha.
 – Resultaten visar att arbets-
givare behöver fler morötter, 
starkare statliga stöd och fram-
för allt mer kunskap för att fler 
synskadade ska få ett jobb, säger 
Neven Milivojevic på Synska-
dades Riksförbund.
 Personer med en synnedsätt-
ning är sysselsatta i betydligt 
lägre grad än andra. Ipsos-

undersökningen bekräftar några 
av de hinder som gör det svårare 
för denna grupp.
 Små företag är mindre posi-
tiva till synskadad arbetskraft 
än större företag. Den privata 
sektorn är mer negativ än den 
offentliga.

– Både privata och offent-
liga arbetsgivare behöver ta ett 
större ansvar. Flera måste anta 
handlingsplaner och i högre 
grad utnyttja upphandlingar 
med sociala krav, säger Neven 
Milivojevic.
 1000 arbetsgivare deltog i 
undersökningen. 45 procent tror 

att det skulle vara för kostsamt 
att anställa någon med en grav 
synnedsättning. 50 procent 
tvekar att anställa synskadade 
om arbetsgivaren har andra 
lika kvalificerade sökanden. 60 
procent anser att någon med 
dålig syn inte kan utföra ett jobb 
med samma kvalitet som andra. 
68 procent bedömer att de inte 
har tjänster som någon med grav 
synnedsättning kan utföra. 84 
procent anser att de har dåliga 
kunskaper om vilka statliga stöd 
som finns för arbetstagare med 
funktionsnedsättningar.

JW

Arbetsgivare ratar sökande 
med synnedsättningar

Masterkursen i synrehabilite-
ring, som drivs av Göteborgs 
universitet och Højskolen i 
Sørøst-Norge, har nu 20 studen-
ter som omväxlande studerar 
i Göteborg, Kongsberg och 
hemma.
 I kursen ingår exempelvis en 
praktisk kurs i att vara blind 
med Leif Sunesson samt opto-
metri med Jörgen Gustafsson, 
plus syntester på riktiga patien-
ter. 
 Sen kan man fördjupa sig i 
mobilitet, optometri eller stroke-
rehab, eller fortsätta mer all-
round.
Till dags dato har två uppsatser 
producerats:

 Båda fokuserar på barn och 
datorer. Den ena konstaterar att 
de lärare som antas instruera 
sina elever kan ganska lite själva 
om anpassade datorer, den andra 
att barn var mer försigkomna än 
vad hab-personalen kunde tro 
men att föräldrarna ofta hade en 
mer realistisk syn.
 De finns på https://brage.
bibsys.no/xmlui/handle/11250/ 
2396157.
 – Det studenterna uppskat-
tar mest är att alla har så olika 
bakgrund i olika yrken, säger 
kursansvariga Helle Kristine 
Falkenberg. Det är en tvärveten-
skaplig kurs.
 Nästa år examineras de första.

Mer om kursen finns på https://
www.usn.no/studier/finn-stu-
dier/optometri/master-i-synspe-
dagogikk-og-synsrehabilitering/

JW

Masterkursen fortsätter

Sammanslagning
Insyn, Idéutveckling och Syn-
utveckling slår ihop sina påsar 
och kallar sig i fortsättningen 
Insyn Scandinavia.
 Arbetsuppgifterna och adre-
serna förblir desamma:
Ankdammsgatan 22 i Solna.
Isbjörnsvägen 11 i Växjö.
Mossgatan 22 i Skellefteå.

Men det blir ett nytt växelnum-
mer: 010-454 04 00
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LANDET RUNT

En brusten livsberättelse 
i kombination med en 
yrkesberättelse.
Våren 2015 fick vi på RC 
syn Örebro genomgå en 
utbildning i samverkan 
med Örebro teologiska 
högskola. Utbildningen 
sammanflätades med 
yrkesberättelser och 
narrativa berättelser. 
En spinn-off effekt av denna 
utbildning blev att vi på ett 
möte i Malmö med det Nordiska 
nätverket av rådgivare som ar-
betar mot målgruppen personer 
med Spielmeyer Vogt sjukdom 
Norge, Danmark, Island och 
Sverige, valde att använda oss 
av temat kring ”narrativa livsbe-
rättelser”. Nätverket är kopplat 
till NOVIR - Nordic Vision 
Research och är ett angeläget 
forum för att samverka i frå-
gor om pedagogik, lärande och 
kommunikation kring denna 
målgrupp.
 Vår föreläsare på den nordiska 
träffen, fil dr/lektor vid Örebro 
Teologiska Högskola, Göran 
Sahlberg myntade begreppet – 
En brusten livsberättelse. Är det 
viktigt att berätta berättelsen om 
en brusten livsberättelse? Vem 
vill höra, vem vill lyssna, orka 
ta in och försöka förstå? Finns 
det också delar i en brusten 
livsberättelse som också kan 
skapa en helande berättelse om 
den blir berättad? I ett narra-
tivt perspektiv ligger fokus på 
meningen. Att förstå en persons 

intention och unika helhetsbild 
genom en berättelse. Vi behöver 
självklart stötta och hjälpa per-
soner på väg in i sitt livs dimma 
av demens genom att göra deras 
livsberättelse ”pratbar” och 
viktig att berätta. Men är det så 
självklart? Vem i vårt samhälls-
system kan ta på sig ansvaret att 
hjälpa till med att författa och 
berätta en till synes brusten livs-
berättelse? Är det någons ansvar 
att vara detta stöd?

Den brustna livsberättelsen 
har ofta sitt ursprung ur eller 
genom en kris. En sönderslagen 
berättelse – en narrativ kris. Be-
rättelserna om den egna livsbe-
rättelsen har stor betydelse när 
livet förändras så mycket, att du 
själv inte kan berätta.
”Absolut allting, allting du har 
försvinner och blir värdelöst, 
pulveriseras liksom. Du står där 
naken och förvirrad. Vet inte 

vad du ska ta dig till. Varifrån 
kom du? Vart ska du och var 
befinner du dig just nu? Det är 
omöjligt att beskriva och ingen 
kan hjälpa dig. Du måste börja 
om från början på egen hand. 
Det är en extremt komplicerad 
och utsatt situation. Den är 
traumatisk.” (Crossely, Michele 
L 2000) 
 ”Uppgiften kan synas tung för 
en lärare, men man får aldrig 
glömma den positiva sidan. 
Målsättningen är att ge barnet 
en så hög livskvalitet som möj-
ligt. Detta låter kanske högtid-
ligt, men kom ihåg att det är de 
små vardagsdetaljerna som ger 
livet färg. En stund av glädje 
varje dag bildar tillsammans ett 
pärlband av lyckliga stunder. 
Det finns ett talesätt som säger, 
att det finns inget lyckligt liv, 
det finns bara lyckliga stun-
der. Detta gäller för barn med 
Spielmeyer-Vogts sjukdom – det 
gäller för alla.” (Gustafson H 
och Vermehren B 1992)
 ”Vad vi avslutningsvis kan 
konstatera är att arbete med 
SV-elever har många olika sidor 
och dimensioner. Det handlar 
om att se hela människan, inte 
bara eleven utan också och 
inte minst personalen. Behoven 
finns på olika plan vare sig det 
handlar om arbetet i klassrum-
met, på rasterna, umgänget med 
kamrater, pedagogiken, olika 
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tekniska hjälpmedel, kunskap 
om sjukdomen och dess förlopp, 
om förhållningssätt och bemö-
tande, hur man kan finna olika 
praktiska lösningar i vardagen. 
Ju tidigare man har möjlighet 
att skaffa sig kunskap och er-
farenhet desto lättare är det att 
få en helhetssyn.” (Rohdin och 
Rundgren, 1999) 
”Anne-Grethe Tøssebro, senior-
rådgiver i Statped midt,Norge 
(motsvarande SPSM) understre-
ker at det er viktig å komme inn 
tidlig for å lykkes med tegn for 
denne gruppen fordi barna etter 
hvert utvikler demens” (2016)
Ett exempel på en detalj, som 
också handlar om vikten av 
tidiga insatser i samband med 
arbetet kring barn och demens.

I SPSM:s process får vi upp-
drag från skolhuvudmannen. 
Situationen blir då ett ärende 
för myndigheten, en kund i vår 
verksamhet. 
 Den brustna livberättelsen för 
personen själv och dess omgiv-
ning, startar förmodligen inte 
där och då. Den har förmodligen 
startat långt tidigare, genom 
små och subtila signaler från 
personen själv. Genom vidare 
observationer som nätverket 
kring barnet har utfört, inser 
man oftast att man behöver 
hjälp med att tillföra ny kunskap 
för att få en optimal lärmiljö och 
livssituation för eleven. 
 Vanligt är att nätverket kring 
denna person pga diagnosens 
sällsynthet, saknar förståelse 
för och kompetens att formulera 
pedagogiska frågeställningar till 
oss i SPSM. Man saknar oftast 
kunskap och insikt i den säll-

synta diagnosens olika dilem-
man. Vi på RC syn Örebro, har 
god erfarenhet av betydelsen av 
tidiga insatser och som genom 
erfarenheter från många per-
soner, säger oss att starta ett 
specialpedagogiskt arbete så 
snart som möjligt. I rådande 
samhällssystem finns risken att 
livsberättelsen ”snuttifieras”. 
Speciellt kan detta ske genom 
det faktum att personens för-
utsättningar ständigt förändras 
genom sjukdomens fortskridan-
de. Förändringen har ett relativt 
snabbt förlopp över tid. 
 Om alla delar i vårt samhälls-
system tar ansvar för sin del av 
arbetet, så saknas det ändå ofta 
en samordning och förståelse 
för att arbeta förebyggande. 
Man tar sitt ansvar för den del 
av berättelsen som råder för 
närvarande. Framtiden är svår 
och oförutsägbar att planera, för 
även om just detta med plane-
ring och framtidstänk är av stor 
vikt.

Hur kan då vi inom SPSM 
vara en del i systemet som bi-
drar till att en god livsberättelse 
kan berättas? 
 I utvärderingen av samhällets 

samlade stöd kring målgruppen 
(Lev Nu och Var Tre Steg Före, 
Ann-Marie Stenhammar och 
Olle Palm, Specialpedagogiska 
institutet 2006) konstateras föl-
jande:

”För att teamet (SPSM:s S-V 
team) ska kunna vara en bety-
delsefull kunskapsresurs för alla 
inblandade bör det ha en aktiv 
roll i sina kontakter med olika 
verksamheter som ger stöd. 
Genom att kompetensen ofta 
inte är tillräcklig inom de lokala 
verksamheterna är det inte sä-
kert att man kan efterfråga och 
ge uppdrag till teamet i alla de 
situationer då ett stöd därifrån 
skulle behövas.
 Därför behöver teamet kunna 
ha en proaktiv roll och vara en 
pådrivande faktor i uppbyggan-
det av kompetens hos den lokala 
basresursen. Detta kräver ett 
professionellt förhållningssätt 
hos teamet i att kunna ha ett 
konsultativt arbetssätt även i 
den proaktiva rollen. Teamet 
bör kunna ta initiativ utan att ta 
över ansvaret.”
 I direkt anslutning till den 
nordiska aktiviteten i Malmö 
fick vi i S-V teamet på RC syn 
Örebro, möjlighet att möta Wern 
Palmius, rådgivare i Östra regio-
nen. Vi ville möta Wern för att 
prata om att nå målen i skolsys-
temet trots en progredierande 
sjukdomsdiagnos.  ”Vi behöver 
vara på personens planhalva och 
ha höga förväntningar på den 
kompetenta personen”, konsta-
terar Wern, i samtalet. När man 
möter en elev kring ett ämne 
och eleven uppvisar en kunskap, 
ska detta dokumenteras med 
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datum och tid. Då bör man bli 
tillskriven - att kunskapen finns 
där.
 Vidare samtalar vi om behovet 
av att vara proaktiva i våra upp-
drag. Speciellt viktigt när bestäl-
larkompetensen hos nätverket 
kring varje person från starten 
är mycket låg. ( Wern fick sedan 
under hösten 2016, ta emot 
priset ”Årets skolkurage”. En 
i sammanhanget viktig utmär-
kelse).
 Aktiviteten i Malmö och mötet 
med Wern, blev två viktiga mö-
ten för oss i S-V teamet på RC 
syn Örebro. Som alltid uppstår 
dock flera frågor.

 Kan vi genom att ha en över-
gripande syn på förändringar 
och nya processer, parat med 
historia och erfarenhet, påverka 
vårt arbete så att det bidrar till 
en positiv vidareutveckling för 
varje individ? 
 Berättelsen om ett barn som 
får diagnosen Spielmeyer Vogt 
sjukdom skulle helst alla inblan-
dade vilja slippa att få berätta. 
Ändå är de olika berättelserna så 
viktiga att just – berätta.

Idag finns ingen botande 
medicinsk behandling på sjuk-
domen. Inte heller ser man nå-
gon botande behandling, inom 

överskådlig tid. Den medicinska 
forskningen på området bedrivs 
i bla USA och Storbritanien, i 
ringa omfattning. 
 För personerna i denna kon-
text blir det specialpedagogiska 
förhållningssättet i sitt samman-
hang den enda form av behand-
ling vi har att erbjuda. 
 SPSM:s långa och samlade 
erfarenhet kring målgruppen är 
unik och därmed viktig att ta till 
vara och fortsättningsvis upp-
rätthålla.

Stig-Åke Larsson
rådgivare (SPSM)

LANDET RUNT

Den 20 och 21 januari arrang-
eras ett seminarium med nam-
net Se framåt vid Hagabergs 
folkhögskola som avslutning av 
femmiljonersprojektet LeberX. 
Se annons på annan plats i tid-
ningen. Men redan nu har vi lagt 
ut filmen om excentrisk fixation 
med samma namn. Filmen är 
4-5 minuter lång och handlar om 
hur Anton gör när vill se framåt. 
Den finns med och utan engelsk 
text på www.lhon.se Där finns 
också filmen Livet kommer 
tillbaka samt ett antal mindre 
intervjuer med männiksor som 
fått makuladegeneration efter en 
LHON-diagnos. En ny hemsida 
med beteckningen www.exfix.se 
kommer också att innehålla me-
toder och material för att träna 
och använda excentrisk fixation. 
Den kommer när man minst 
anar det – före årsskiftet. Då 

trycks också boken Se framåt 
med mer än 100 sidor om olika 
aspekter på att förlora synen rakt 
fram: mentalt, tekniskt, karriär-
mässigt, optiskt och så vidare. 
 Mer information följer, men se 
filmerna först!

Bertil Sköld och Krister Inde
med flera inom LeberX-projektet

Ny film i materialet om Se framåt ISLRR – 
International 
Society for Low 
Vision Research & 
Rehabilitation
erbjuder medlemskap – 3 år – 
för 100 USD.
Se vidare http://www.islrr.org/
islrr_membership.doc
Då blir det också billigare att 
delta i nästa års
International Conference on 
Low Vision 
25-29 juni 2017. Se vidare 
http://www.vision2017.org/

FFS konferens 2017
FFS konferens 22-23 mars 2017 på Hotell Scandic Ariadne i 
Stockholm. 
Mer information om konferensen kommer under hösten, se FFS 
hemsida; www.ffss.se
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LVI har funnits i branschen i över 35 år och är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel. 

WWW.LVI.SE

MagniLink Vision Premium 
– nu med ny TTS-funktion
 

Ergonomisk och användarvänlig

Kan skanna en hel A4-sida 

Har funktion för felplacerade dokument

Välj att lyssna med de inbyggda högtalarna 
eller med anslutna hörlurar

Med Text To Speech får du det bästa av 
två världar – en högkvalitativ läskamera och 
talande läsmaskin i en och samma produkt!

En- eller tvådagarskonferens 
om LHON den 20-21 januari 
2017 på Hagabergs folkhög-
skola.
 Konferensen vänder sig både 
professionella och personer 
som har diagnosen. med anhö-
riga.

Preliminärt program:

Fredag 20 januari
l	Projektpresentation

l	Personer med LHON pre-
senterar erfarenheter om 
bemötande.

l	Forskningsläget
l	Samtal om framgångsfakto-

rer för arbete
l	Belysningsfrågor
l	Om förstopring och excent-

risk fixation
l	IT

Lördag den 21 januari
Arbetsgrupper, som oberoende 

av varandra behandlar skola 
och studier, läsning och orien-
tering samt medkänsla och 
makt över sitt liv.

Kostnad 500 kronor, lunch och 
dokumentation ingår.
Anmälan till Bertil Sköld, 
skold.bertil@gmail.com eller 
0736-00 43 93

 

 

 
 
SE FRAM mot SE FRAMÅT! - INBJUDAN KONFERENS 
 
En en- eller tvådagarskonferens 20-21 januari 2017 på Hagabergs 
folkhögskola, som avslutning på Arvsfondsprojektet LEBERX. Konferensen 
arrangeras i samarbete med Föreningen för Synrehabilitering, FFS. 
 
Vi vänder oss till professionella inom synrehabiliteringen och andra som 
handlägger och/eller arbetar med personer med synnedsättning i alla åldrar. 
Vi vänder oss självklart också till personer med diagnosen LHON (Lebers 
Hereditära OptikusNeuropati) och deras anhöriga. 
 
Du som kommer får den nya boken SE FRAMÅT! och de olika författarna 
presenterar sina kapitel och tankar. Du kommer också att få presenterat 
hemsidan www.exfix.se. Hemsidan som ska hjälpa till med träning av 
excentrisk fixation. Där ingår också filmen SE FRAMÅT! om Anton Blomberg 
från Karlstad och hur han gör i olika situationer. Han ser inte rakt fram – men 
har hela tiden fokus på att SE FRAMÅT. 
 
Tid: Fredagen den 20 januari och lördag den 21 januari. Dag två är främst 
inriktad på personer med LHON och deras anhöriga, men alla är välkomna att 
stanna – även du som är proffs inom synrehabilitering. 
 
Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje (pendeltåg 
från Stockholm till Östertälje station och 10 minuters promenad därifrån). 
 
Kostnad: Konferensavgift 500 kronor för professionella. Kaffe, lunch och 
dokumentation ingår. Ingen avgift för medlemmar i LHON Eye Society. 
 
Anmälan: Anmäl er till Bertil Sköld mail: skold.bertil@gmail.com eller 
telefon 0736004393 
 
Preliminärt program fredag den 20 januari 
 
1. SE FRAMÅT – Resultat av projektet LEBERX. Kort om de olika delarna 
och hur vi har presenterat det.  
Bertil Sköld, projektledare och Gunnar von Sydow, redaktör. 
 

Inbjudan
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Vad händer med Stockholms 
syncentral?
Den 1 mars tar Sodexo 
över driften av Stock-
holms syncentral 
enligt ett avtal med 
Stockholms läns lands-
ting. 
Sodexo är ett företag som främst 
är känt för att leverera färdig-
lagad mat till hotell och andra 
företag.
 – Vi började där på 60-talet, sä-
ger Sodexos distriktschef Lena 
Jansson. Men vi är numera ett 
rätt allsidigt serviceföretag som 
till och med driver sjukhus i en 
del länder. Vi opererar inte, men 
sköter mycket av kringverksam-
heten, bland annat rehab. Här i 
Stockholm har vi haft ansvar för 
rörelsehjälpmedel sedan 2003.

Orsaken till att landstinget 
handlar upp tjänsten istället 
för att sköta den själv är, säger 
landstingsrådet Ella Bohlin, att 
de inte har varit nöjda med hur 
det har fungerat hittills.
 – Det har varit för få patient-
besök, och alla har inte fått en 
ordentlig rehabplan. Och So-
dexo har erfarenhet av hjälpme-
del och uppfyllde kraven även i 
övrigt.
 Lennart Karlsson, ombuds-
man på SRF Stockholms och 
Gotlands län, tycker kritiken är 
konstig.
 – Landstinget har ju självt gett 
pengar till 20.000 besök och sc 
har ändå tagit emot 22.000. Det 
stämmer att vi har efterlyst re-
habplaner, men det har inte varit 

så viktigt för oss. Däremot har 
det periodvis varit långa köer, 
och det är ju positivt om folk 
kan komma dit snabbare.

Enligt kontraktet ska Sodexo 
i fortsättningen ta emot 27.000 
besök. I övrigt är det inte sär-
skilt klart ännu vilka förändring-
ar det kommer att bli.
 – Just nu råder en verksam-
hetsövergång enligt reglerna, 
säger Lena Jansson. Vi förhand-
lar med facket om personalen 
vill komma över till oss eller 
stanna kvar inom landstinget. 
När det är klart vet vi vilka 
förutsättningar vi har gällande 
kompetens och kunskap hos 
personalen och vad vi behöver 
utveckla vidare. 
 – Det händer också mycket 
i omvärlden, till exempel på 
hjälpmedelsområdet. Det finns 
en statlig utredning om jämlik 
vård som vi måste anpassa oss 
till när den blir klar i vår. Nästa 
höst lanserar Socialstyrelsen en 
webbutbildning för alla hjälp-
medelsförskrivare och ansva-
riga, och den är viktig att följa.

Anna Nilsson, chef för syn-
centralens äldreteam, bekräftar 
osäkerheten.
 – Vi vet lika lite som alla 
andra, säger hon. Men klart är 
att vi behöver anställa. Vi räknar 
med att personalen ska följa 
med, men många har möjlighet 
att gå i pension.
 En annan osäkerhet är kva-

litetsmåttet “27.000 besök”, 
och de allmänna problem som 
råder vid s.k. kvasimarknader 
där det offentliga betalar och en 
entreprenör utför en tjänst till 
allmänheten. Enligt ekonomerna 
Magnus Henrekson och Henrik 
Jordahl (Vinster och privatise-
ringar i landet Lagom, Institutet 
för Näringslivsforskning 2012) 
finns det i dylika fall stor risk 
för slöseri och manipulation.
 – Det är risk att man börjar 
räkna pinnar, säger Lennart 
Karlsson.
 Ett enkelt knep i det här fal-
let är till exempel att brukarna 
måste komma och hämta de 
hjälpmedel som förut har skick-
ats med post. Då blir det fler 
“besök”.
 
Ella Bohlin tycker inte att ris-
ken är särskilt stor.
 – Enligt kontraktet ska Sodexo 
ha en nära dialog med bru-
karna och deras organisationer. 
Dessutom kommer avtalet att 
utvärderas. Blir det dåligt har vi 
möjligheter att bryta det.

– Det är ett ovisst läge, säger 
SRF Stockholms och Gotlands 
läns ordförande Karin Hjalmars-
son. Det är ovisst hur det blir 
med personalen när det stadgade 
året är slut. Medlemmarna, och 
vi i styrelsen, är oroade. 
 – Det som har varit positivt i 
den här processen är det goda 
samarbete vi har fått med hela 
Stockholms sc, istället för bara 

LANDET RUNT
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Nu är den här!

MagniLink Voice ll

Enkel att använda 
Tryck bara på den orangefärgade 
knappen och texten omvandlas till tal!

Design och funktion i harmoni
Högsta kvalitet i allt från material till funktion.
Stabil, hållbar och passar in i alla miljöer.

Lätt att ta med sig
Robust såväl som nätt – perfekt för resan! 

Den lilla, enkla läsmaskinen 
– fylld med smarta funktioner!

några team som vi hade tidigare. 
Men det är svårt att säga hur det 
kommer att bli.

– Det viktiga just nu är att 
vi vill ha en dialog, utan några 
förutfattade meningar, säger 
Karin Hjalmarsson. Vi har gjort 
ett gott förarbete, t.ex. med vårt 
program ”En rehabilitering i 
världsklass”, se Nya Synvärlden 
1/16. Det vill vi diskutera med 
Sodexo.

Efter nyår vet vi mer.
JW

En chans att lära sig punktskrift!
För gemenskap, kunskap, underhållning eller som ett nyttigt 
verktyg i vardagen. Det finns många anledningar att lära sig 
punktskrift. En liten stunds övning om dagen kan ge  goda kun-
skaper bara efter ett halvår.
 SRF genomför kurser under våren 2017 med start den 30 januari 
till 2 februari. Platsen är Wiks folkhögskola utanför Uppsala. 
SRF står för kostnaden för resor till och från kursen samt kost 
och logi. Deltagaren betalar själv en deltagaravgift på 500 kronor 
för fyra dagar.
 Möjlighet att läsa en fortsättningskurs senare under våren 2017 
finns också.

För frågor och anmälan, kontakta Lena Nisula Wester på Synska-
dades Riksförbund. Tel: 08-39 91 70 eller med 
e-post: punktskrift@srf.nu

Sista anmälningsdag är 5 december. 
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SYNUTBLICKAR

Orienteringspunkter på 
Forum Vision

Temat var orientering 
och förflyttning, men 
av detta måste man ge 
försteg åt orienteringen, 
konstaterade föredrags-
hållarna. Sen kommer 
förflyttningen av sig 
själv.
Det hela började med att Lisbeth 
Axelsson Lindh drog lite historik 
och genast slog fast huvudsat-
sen: Det viktigaste är att veta var 
man är. Och då var det den vita 
käppen som gjorde epok. Den 
uppfanns redan 1872 men ac-
cepterades inte förrän efter första 
världskriget, tack vare alla krigs-
skador. Till Sverige, som slapp 
krig, kom den inte förrän den 
infördes av Anta Ryman 1953. 
Ibland tar det tid för uppfinning-
ar att slå igenom.
 Men sen gick det fortare.
 Nya hjälpmedel började komma 
på 70-talet. Då började man med 
reliefkartor, och man började dis-
kutera hur akustiken borde vara 
för att underlätta hittande. Led-
ytor började byggas runt 1980 – 
även om de inte började studeras 
vetenskapligt förrän efter 2000 
då man till allmän förvåning 
upptäckte att det är lättare att 
märka att de tar slut om det sker 
lite plötsligt än om man mjukslu-
tar med andra ledytor.
 Påverkan direkt på gaturummet 
började man med 1991, i Göte-
borg. Även om det är svårt att nå 
någonstans i praktiken eftersom 

det finns så många andra intres-
sen som drar. 
 Reglering av hur man undervi-
sar i o&f kom också på 70-talet, 
tidigare sågs det inte som någon 
självklarhet på syncentralerna. 
Fortfarande finns det dom som 
tycker att 90 timmar är för myck-
et, sa Lisbeth. Vilket det inte är. 
Vi är tillbaka på ruta ett eftersom 
det inte satsas tillräckligt med tid 
på rehabiliteringen. Nu har det 
dessutom dykt upp ett nytt hot 
eftersom rehabilitering inte finns 
med i den statliga vårdutredning-
en Effektiv vård.
 Vi måste bilda opinion för att 
det kommer med, sa Lisbeth och 
hänvisade till Barbro Wester-
holm. Av sig själv går det aldrig.

Forum Visions ordförande 
Inger Berndtsson bidrog sen med 
ett filosofiskt avsnitt utgå ende 
från Maurice Merleau-Ponty om 
hur subjekt och objekt blandas, 
dvs hur världen förändras bero-
ende på hur man själv gör det. 
Förlorar man synen begränsas 
handlandet och relationer bryts. 
Nya redskap kan delvis återställa 
relationerna, t.ex. talade även 
Merleau-Ponty om hur en vit 
käpp kan jämföras med blicken 
som den yttersta känslozonen, 
och hur den kan växa fast.
 Men sådant tar tid, sa Inger, det 
går inte lätt. Hjälpmedlen har 
också en socialitet, de påverkar 
ens relationer till andra; som 

synskadad blir man objektifierad, 
man skäms. Det handlar alltså 
inte bara om praktiska färdighe-
ter. Det handlar om att lämna sin 
gamla kropp och gå in i en ny. 
Inte minst kommer sorgen väl-
lande och då kan man inte göra 
så mycket annat.
 Johan Alnesten, psykolog från 
Arbetsförmedlingen, inskärpte 
poängen om den bristande tiden. 
Tyvärr går vi alldeles för snabbt 
idag, sa han, särskilt de senaste 
åren har ju tumskruvarna dragits 
åt. Man ska in i jobb så fort som 
möjligt, vilket kan bli kontrapro-
duktivt för om det misslyckas 
kan det sätta ner arbetsförmågan 
permanent.
 Det finns yttre och inre fak-
torer som påverkar hur fort det 
går – av de yttre till exempel att 
det av arbetsmarknadsskäl kan 
vara nödvändigt med pendling 
vilket inte godtas av kommunens 
färdtjänstregler. Men det är ändå 
de inre som är de viktigaste. Och 
de är av två slag.
 Dels är det förmågan till per-
ception. Och den sätts ner av 
stress. Förlust av syn innebär 
mycket stress och vi ska inte tro 
att vi kan lära oss så mycket så 
där på en gång.
 Dels, och ännu viktigare, är för-
hållningssättet till sina förmågor. 
Och det regleras av personlighe-
ten, som inte förändras så väldigt 
snabbt.
 Det finns fem variabler för 
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personligheten, sa Johan och 
bad oss samtidigt ta dem med en 
nypa salt:
•	Den	känslomässiga	stabiliteten,	
eller motståndet mot irratio-
nella idéer, kontrollbehov och 
negativa tillstånd. 
•	Intra/extraversion,	hur	mycket	
yttre intryck man behöver.
•	Öppenhet,	nyfikenhet	och	för-
ändringsbenägenhet
•	Vänlighet	och	hjälpsamhet,	i	
kontrast mot skepticism och 
misstänksamhet
•	Målmedvetenhet	och	självdis-
ciplin.

I rehabsammanhang är det sta-
bilitet, extraversion och mål-
medvetenhet man behöver, de 
andra dragen är inte så viktiga. 
Men personlighetsdrag är mer 
eller mindre givna. De kan vis-
serligen förändras, men sånt får 
vi inte hålla på med på Arbets-
förmedlingen, sa Johan. Där är 
det matchning som gäller. Dvs 
ta reda på vad klienten tycker är 
roligt och var sådant kan tillgo-
doses. Det man tycker är roligt 
blir man gärna bra på.

Ett sätt att orientera sig 
är med ekolokalisering. Nya 
Synvärldens läsare har redan 
bekantat sig med ekomästaren 
Leif Sunesson i nr 4/15. Nu fick 
även Forum Visions medlemmar 
möjligheten. 
 Leif berättade om hur han som 
barn upptäckte att det fanns 
något ovanför eller framför 
honom, och hade en förstående 
mamma som lät honom utforska 
och träna upp sin förmåga att 
höra ekon. Det kändes som en 
skugga, efter hur jag tolkade det 
begreppet, sa han, eller ett tryck. 
När man känner ett staket med 

längsgående ribbor känner man 
trycket t.ex. på smalbenen, på 
låret och i midjehöjd. Men det är 
förstås ljud det handlar om.
 Man ska träna nysynskadade 
i detta, ansåg Leif. Man ska 
uppmuntra och förstärka de ljud 
man faktiskt hör. Man klappar i 
händer, man stampar, man gör 
enkla övningar. Det är bara en 
fråga om tid. Sen måste man 
undersöka saker man hör med 
händerna, det tar ännu mera tid. 
På Tomteboda där jag gick fanns 
ingen träning i detta, men några 
tog sig rätten att träna sig själva. 
 Det är ett problem med käpp, i 
alla fall när det handlar om saker 
som finns nära: man blir alldeles 
för försiktig. Man måste lära sig 
gå på saker. Och så maskerar 
käppslagen hörseln. Man måste 
lära sig gå både med och utan 
käpp.

Docent Bo Schenkman från 

KTH förklarade sedan hur 
ekolokalisering fungerar rent 
fysikaliskt. 
 Ekolokalisering är en gammal 
konst. Bland annat talar Denis 
Diderot (1713-84) om den – 
men det var först på 1940-talet 
som man kunde konstatera att 
det faktiskt handlade om hörsel. 
Tidigare hade man misstänkt att 
det var nån sorts sjätte sinne.
 På KTH har man under några 
år bedrivit försöksverksamhet 
med olika personer och kunnat 
konstatera följande:
 Vi hör alla ekon, och borde rent 
teoretiskt kunna ekolokalisera. 
Men eftersom vi i regel inte 
behöver lär vi oss att filtrera bort 
ekona. Att lära sig ekolokalise-
ring handlar därför om att lära 
oss ta bort filtret igen.
 Dock kan man konstatera att 
blinda människor hör ekon bätt-
re än seende. Främst gäller detta 
höga toner – som kommer från 

Gunnar Janzon och Johan Alnesten



14

lågt placerade föremål, inflikade 
Leif. Det är förstås en fråga om 
träning: hörseln invaderar syn-
sinnets hjärnutrymme när detta 
inte behövs. Men främst handlar 
det om att uppmärksamma det 
man hör. Det är svårt att urskilja 
skillnader mellan ekon och di-
rektljud för den som inte är van. 
 Det är lättare att lära sig om 
man börjar som barn. Men även 
vuxna kan lära sig, precis som 
man kan lära sig läsa punktskrift 
som vuxen.  
 F.d. synpedagogen och numera 
aktiva medlemmen i SRF Göte-
borg Gunnar Janzon underhöll 
oss sedan med ett bildspel med 
mer eller mindre tillgängliga 
platser i Göteborg med omnejd. 
Ett par kan beskådas här ovan.

Och sen finns det förstås tek-
niska hjälpmedel. Henrik Lean-
der och Masoud Owji från ICAP 
beskrev två av dem.
 Stephear är en ledfyr på ett 
armband. Armbandet kommuni-
cerar med hur många soldrivna 
ledfyrar som helst på vilka man 
kan lägga in vilka meddelanden 

som helst. Eller vill man inte ha 
ett armband kan man ha mot-
tagaren i mobilen. Den perfekta 
användningen är ett motionsspår. 
Kan också användas i shopping-
center.
 Förutsättningen är förstås att 
man törs röra sig själv.
 Brainport är en kamera som är 
kopplad till en sensor på tungan 
som fungerar ungefär som en 
punktdisplay med sexhundra 
pixlar. Man kan förvisso inte 
se, men man kan se vad som rör 
sig. Man kan t.ex. urskilja från 
vilken perrong ett tåg går. Men 
det kräver träning.
 – Jag har kommit till det stadiet 
där jag kan upptäcka en massa 
saker. Men jag måste träna mer 
för att förstå vad det är för saker 
jag har upptäckt, sa Henrik.
 Leif Sunesson anmälde sig 
genast som villig försöksper-
son. Antagligen har Brainport 
och ekolokalisering båda sina 
starka och svaga sidor och kan 
komplettera varandra. Med tiden 
påverkar Brainport syncentrum 
– men den optimala gruppen är 
de som tidigare har sett och har 

synminnen kvar.
 Lite utanför temat berättade 
Elisabeth Olgemar och Håkan 
Jansson från SPSM om Step Up, 
det europeiska dokumentations-
projektet av tips och upplys-
ningar för föräldrar. Det berät-
tade Nya Synvärlden om redan 
i nr 2, så här ska bara slås fast 
huvudpoängen: att barn måste få 
testa allt och möta utmaningar; 
överbeskydd lönar sig aldrig.
  Till sist presenterade journa-
listen Eva Fridh sin kokbok för 
synskadade. Det finns visserli-
gen många inlästa kokböcker, sa 
Eva, men ingen förklarar vad en 
gyllenbrun yta är. Den här kok-
boken utgår från vad man kan 
uppfatta med nedsatt syn eller 
utan syn helt och hållet.
 Där står hur man kan skära 
en falukorv jämnt eller skilja 
mellan kött och skinn. Typ som 
tv-kocken berättar, fast med 
mer vanliga maträtter. Där finns 
också knep för dem som inte är 
så köksvana, och för nysynska-
dade. Kokboken kan beställas 
från jicefridh@gmail.com.   

 JW

SYNUTBLICKAR

T.v. föredömlig bussterminal i Halmstad enligt Gunnar Janzon. 
T.h en otillgängligare och otryggare i Västra Frölunda.
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Tack vare att FFS beviljade 
oss, Lisen Lehman och Sabine 
Johansson, stipendium så kunde 
vi komma iväg till konferensen 
General & Special Education 
Conference. Det är en konfe-
rens som hålls årligen i USA 
och som vi länge har sneglat på. 
I år gick den av stapeln 18-20 
maj 2016 i Houston, Texas, 
USA.
 Lisen arbetar som specialpe-
dagog i Linköpings kommun i 
grundskolan kring elever med 
synnedsättning och Sabine 
Johansson arbetar även hon som 
specialpedagog i kommunen 
men för gymnasiet. 

Resan hade två stora upp-
drag, dels att få till att bra 
samarbete i kommunen kring 
elever med funktionsnedsätt-
ning. Det är mellan grundskolan 
och gymnasiet vi har märkt att 
det skulle kunna förbättras för 
eleverna. En del av det är till 
exempel information om vilka 
hjälpmedel som eleven använ-
der. Men framförallt att se vad 
den senaste forskningen säger i 
USA och hur deras tankegångar 
är. Detta med fokus på elevers 
sociala förmåga. Vi fick även 
sällskap av en specialpedagog 
som arbetar inom hörsel Katla 
Kindestam-Nilsson och ytter-
ligare en specialpedagog från 
gymnasiet Lotta Kempe.
 På konferensen var det ca 400 
deltagare. Föreläsarna hade en 

hel dag på sig att berätta om de-
ras forskning. Så det var långa 
pass och man hann ordentligt 
sätta sig in i föreläsarens forsk-
ning och tankar. 

Howard M Knoff beskrev 
arbetet med metoden MTSS/
PBSS. Syftet med denna metod 
att ge skolor redskap att på ett 
strategiskt sätt arbeta förebyg-
gande för att bli en effektiv och 
framgångsrik skola, genom 
att arbeta aktivt med att öka 
elevers motivation och delaktig-
het. I arbetet engageras elever, 
personal, administration och 
vårdnadshavare för att tillsam-
mans skapa ett positivt och 
stödjande skolklimat. Knoff 
lyfte hur viktig roll skolsköter-
skan har och att där ha koll på 
om barnet ser och hör. 
 Knoff beskriver programmet 
”Stop & Think, Social Skills 
Program” vilket fokuserar på 
hur skolan kan arbeta med 
elevers sociala kompetensut-
veckling i undervisningssitua-
tioner. Att eleven ska ha möj-
lighet att lära sig rätt beteende 
precis som vi lär eleverna hur 
de ska räkna eller skriva. Knoff 
lyfter, utifrån evidencebaserad 
forskning kopplad till bete-
endevetenskap, fram viktiga 
komponenter när det gäller 
organisationen av undervis-
ningen och hur detta kan stödja 
elevers möjligheter och utveck-
la sina sociala färdigheter och 

sin sociala kompetens. Knoff 
lyfter vikten av att veta om sina 
elevers behov, att redan innan 
sätta sig in och ha kunskap om 
vad just den här eleven har för 
behov för att lyckas. Så har 
eleven olika hjälpmedel så är 
det lärarens uppgift att sätta sig 
in i dessa innan eleven kommer 
till skolan. Knoff poängterar 
hur viktigt det är med överläm-
ningar så att information och 
kunskap om eleven inte blir 
kvar hos förra läraren.

Richard M Cash som har 25 
års erfarenhet av inkluderande 
arbete i USAs skolor, samt har 
doktorerat inom området ledar-
skap i utbildningssektorn. Un-
der föreläsningen beskrev Cash 
hur skolan genom att arbeta 
med att hitta elevens styrkor 
och svagheter kan inspirera och 
motivera elever att prestera uti-
från sin egen optimala förmåga. 
Genom att fokusera på styrkor-
na ökar möjligheten för elever 
med funktionsnedsättningar 
att lyckas. Han lyfter fram att 
skolans personal behöver öka 
medvetenheten kring hur de ge-
nom att förändra sitt arbetssätt 
kan ge elever support och på så 
sätt hitta vägar som synliggör 
elevens styrkor. 
 Cash pratade även om elever 
som väljer att underprestera i 
skolan. Han lyfte fram att en av 
orsakerna till att en del elever 
i skolan idag underpresterar 

Pedagogiska lärdomar  
i Houston
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beror på att många har behov 
av omedelbar bekräftelse och 
tillfredsställelse. Det kan leda 
till att elever som saknar tå-
lamod och uthållighet kan få 
svårare att genomföra svårare 
arbetsuppgifter som utmanar 
dem. De väljer helt enkelt att 
göra enklare uppgifter och nöjer 
sig med att prestera på E-nivå. 
Under föreläsningen resonerade 
Cash kring hur undervisning 
och inlärning kan anpassas för 
att möta elevens behov men 
samtidigt utmana eleven i sitt 
lärande för att på så sätt öka 
viljan att prestera.
 Att arbeta utifrån Cash tan-
kar, om att identifiera elevens 
styrkor genom att utmana och 
inspirera, kan elever med olika 
funktionsnedsättningar som 
till exempel synnedsättning få 
möjlighet att öka sitt lärande. 
Genom att arbeta med att syn-
liggöra elevernas styrkor kan 
skolan stödja eleverna så att de 
blir medvetna om sina förmågor 
och sina styrkor. Cash beskrev 
hur skolvärlden ofta sorterar 

och kategoriserar elever utifrån 
deras förmågor men även uti-
från funktionsnedsättningar och 
att skolans personal behöver 
medvetandegöras om detta för 
att en förändring ska ske. Cash 
avslutade sin föreläsning med 
att poängtera vikten av att träna 
eleverna på att berätta vad de 
tycker är lätt och vad det tycker 
är svårt, samt hur de vill att un-
dervisningen ska vara och vad 
de behöver för stöd. Han menar 
att det är viktigt att skolan ar-
betar med att träna eleverna på 
att uttrycka detta i jag-form till 
exempel ”jag vill…” och ”jag 
behöver…”.   

Devin Kearns var en annan 
föreläsare som vi fick nöjet att 
lyssna på. Kearns, som dokto-
rerat inom specialpedagogik 
föreläste om elever med funk-
tionsnedsättning som ligger i 
riskzonen för inlärningssvå-
righeter inom ordkunskap och 
språkförståelse vid inlärning 
av ett nytt språk. För elever 
med funktionsnedsättning kan 

svårigheter vid inlärning av 
ett nytt språk som till exempel 
engelska bero på fonologiska 
svårigheter (svårigheter att dela 
upp språkljuden och sedan föra 
ihop dem till ett ord), koncen-
trationssvårigheter, emotionella 
svårigheter eller sociala svå-
righeter. Han poängterade att 
läsning består av flera delar: 
ord+ljud ska leda fram till för-
ståelse av innehållet. Vid denna 
föreläsning beskrev Kearns hur 
skolan kan stödja eleverna att 
hitta strategier vid inlärning av 
det nya språket.  Kearns menar 
att skolan behöver bli bättre på 
att identifiera bakomliggande 
orsaker innan åtgärder sätts in. 
Han lyfter bland annat fram att 
av tretton europeiska språk så 
engelskan är det svåraste andra-
språket att lära sig. Som exem-
pel lyfter han fram det engelska 
språkljudet för bokstaven ”a” 
som han menar kan stavas på 
minst sex olika sätt. 
 När Kearns beskriver sitt 
arbete och sina tankar kring an-
draspråks inlärning hos elever 
med funktionsnedsättning lyfte 
han fram vikten av att inled-
ningsvis fokusera på språk- och 
bokstavsljuden så att eleven 
först lär sig behärska det talade 
språket.   

Lisen Lehman 
Sabine Johansson

Linköpings kommun

SYNUTBLICKAR

Lotta Kempe, Lisen Lehman, 
Sabine Johansson, Katla 
Kindestam-Nilsson. Fotograf: 
Göran Billeson
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I ett folktomt univer-
si tet i Stockholm sam-
lades ca 100 forskare 
för att jämföra och 
utbyta erfarenheter, 
kunskap och forskning 
inom funktionshinder-
forskning. 
ALTER, European Society for 
Disability Research (ESDR) är 
ett internationell vetenskapligt 
sällskap med fokus på tvärve-
tenskaplig forskning om funk-
tionshinder. De har en veten-
skaplig tidskrift Alter, European 
Journal of Disability Research 
som publicerar tvärvetenskap-
liga vetenskapliga artiklar om 
funktionshinder. ALTER har 
varje år en forskarkonferens 
sedan 2012. 
 Årets tema var inkludering, 
delaktighet och mänskliga 
rättigheter sett i olika sam-
manhang där personer med 
funktionsnedsättning vistas och 
lever i. Vi fick ta del av hur man 
bedömer grader av funktions-
nedsättning inom olika tävlings-
sporter för att skapa rättvisa 
förutsättningar för de som tävlar 
till attityder och förhållningssätt 
hos personer med funktionsned-
sättning som har andra sexuella 
preferenser än heterosexuella.

Forskningsfältet har ofta fo-
kus på hur omgivningen påver-
kar om en individ med fysisk 
eller psykisk skada, funktions-
nedsättning, impairment, resul-

terar i funktionshinder, disa-
bility. Internationellt benämns 
dessa studier som disability stu-
dies. Begreppet funktionhinder, 
disability, är ett begrepp med 
många bottnar och det framkom 
tydligt på konferansen. Malin 
Ekman Aldén, generaldirektör 
för Myndigheten för delaktig-
het menade, i sitt öppningstal, 
att forskning om funktions-
hinder är ett relativ nytt forsk-
ningsfält och att forskningens 
övergripande mål är att vinna 
ny kunskap för att bättre förstå 
den värld vi lever i. Då finns 
möjligheten till att förändra 
den till det bättre och att detta 
mål skall vara vägledande för 
varje forskare. Man framhåller 
att det saknas kunskap om hur 
det samhälle vi lever i påverkar 
om individen blir funktionshin-
drad och vikten av att samhället 
utformas på så sätt att det inte 
förorsakar funktionshinder. Det 
finns ett politiskt mål att alla 
individer i ett samhälle skall ha 
samma förutsättningar med el-
ler utan funktionsnedsättning.
 Jan Grue, professor på Oslo 
Universitet, gav oss en historisk 
tillbakablick på synen på funk-
tionshinder. Redan de gamla 
grekerna hade diskussioner om 
normalitet och medborgarskap. 
I antikens Grekland var bara 
personer som var födda i staden 
medborgare och omfattades av 
privilegier och möjlighet att 
delta i det politiska livet. 

Konferensprogrammet var 
uppdelat i fyra workshops med 
olika teman; 
1. Inkludering, delaktighet och 

mänskliga rättigheter
2. Funktionshinder och kultur
3. Skola: Mellan inkludering 

och exkludering
4. Arbete och funktionsned-

sättning
Många studier handlar om 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning annars 
var det generellt om personer 
med funktionsnedsättning och 
deras förhållande, möjligheter 
och kunskap till sina rättigheter 
utifrån lagstiftning. FN´s Con-
vention on the Right of Persons 
with Disabilities, artikel 29, 
Participation in political an pu-
blic life var vid flera workshops 
uppe till diskussion. Det konsta-
terades att det fortfarande finns 
många hinder, både attitydmäs-
sigt och praktiskt för personer 
med funktionsnedsättning för 
att kunna styra sina egna liv. 
 Jan Tøssebro, NTNU, Univer-
sitetet i Trondheim, Norge har 
studerat hur nöjda, norska fa-
miljer med barn som har funk-
tionsnedsättning, är med de stöd 
och insatser från samhällets sida 
för att kunna leva ”ett normalt 
familjeliv”. Studien är en longi-
tudinell studie med olika me-
toder för att samla in material. 
Enkäter med specifika frågor 
som; Hur nöjd är du med….? 
får överlag positiva svar – man 

Misstänksamhet förhindrar 
rehab
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är nöjd med insatserna. Om 
man använder intervjuunder-
sökning som metod får man 
samma svar; ”Ja, man är nöjd 
med insatsen” men det som 
upptar stora delar av intervju-
tillfället är processen innan man 
får sina insatser. Svårigheter att 
få information om sina rättighe-
ter, vem man skall vända sig till 
och vilka instanser som är aktu-
ella utifrån behov är uppenbara. 
De beskriver att i systemet finns 
”gatekeeper och gateopener”. I 
diskussionen som följde mena-
de man att i ett land som Norge, 
ett välfärdsland borde det inte 
finnas ”gatekeeper” men Tøs-
sebro menade att den allmänna 
meningen är att man skall ”för-
tjäna tjänster”, alla skall arbeta 
och betala skatt. Det finns en 
inbyggd misstanke att det är nå-
gon som skall utnyttja systemet 
för att få fördelar som de inte 
har rätt till. Men när familjerna 
väl har brottas med instanser 
och tjänstemän och fått den 
service de har behov av, är de 
mycket förnöjda.

Min reflektion efter presen-
tationen var vikten av vilken 
metod man använder för att 
få svar på sina frågor. Jag har 
själv erfarenhet av att intervjua 
personer för att få svar på mina 
forskningsfrågor och efter att 
fått förtroendet att använda en 
intervjumetodik som liknar ett 
samtal får man så mycket mer 
information som man inte kan 
fånga upp med en enkät eller 
med en strukturerad intervju. 
Det tar tid men ger så mycket 
mer information och kunskap.
 Susanne Larsson, Ersta Skön-
dal Högskola har studerat hur 

den svenska ”Lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS” efter-
följs under de senaste 15 åren i 
Sverige. Hon konstaterar att de 
finns för få studier, både teore-
tiska och empiriska, som visar 
att lagen efterföljs och fyller sitt 
syfte, att personer med funk-
tionshinder skall styra sitt liv på 
samma villkor som icke funk-
tionshindrade.
 Elisabeth Hästbacka från Fin-
land har intervjuat 13 personer 
i yrkesverksam ålder och med 
varierande funktionsnedsätt-
ningar om deras erfarenheter av 
att delta i det sociala livet, vilka 
barriärer som finns och vad 
som kan öka möjligheten till att 
delta på den sociala arenan. De 
flesta tyckte att de hade möjlig-
het att delta i det sociala livet 
på grund av de samhälleliga 
insatser och hjälpmedel som de 
hade tillgång till. Barriärerna 
var negativa attityder och be-
mötande samt brist på anpassad 
miljö. 
 42 miljoner personer i Europa 
är funktionshindrade enligt Da-
rina Ondrusova, Inst for Labour 
and Family Research, i Slova-
kien. Inom Eu har alla länder 
utvecklat sina egna handlings-
program och policydokument 
när det gäller insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning i 
yrkesverksam ålder. Flera län-
der; Frankrike, Tyskland, Tjeck-
ien, Rumänien, Slovakien och 
Slovenien ett kvoteringssystem 
för att få funktionshindrade i 
arbete. Om arbetsgivarna inte 
följer kvoteringssystemet får 
de böter. Portugal och Irland 
har satt upp ett mål, att 3 % 
av offentligt ansatta skall vara 

personer med funktionsnedsätt-
ning. Finland, Nederländerna, 
Sverige och Storbritannien har 
inte kvotering. Studien visar 
inte vilken policy som är mest 
effektiv men att det fortsatt 
är svårt att få eller behålla ett 
arbete som funktonshindrad.
 I mitt forskningsarbete om 
personer med dövblindhets 
erfarenheter av rehabilitering, 
delaktighet och medborgerligt 
liv så har konferensen gett mig 
många tankar och funderingar 
kring forskning om funktions-
hinder och den tvärvetenskap-
liga forskningsarena som står 
till buds. Dessvärre är vi som 
arbetar med synre/habilitering 
inte representerad på konfe-
rensen. Hur skall vi veta om 
våra insatser på syncentralerna 
håller den nivå som personer 
med synnedsättning/blindhet 
behöver för att kunna ” styra sitt 
liv på samma villkor som icke 
funktionshindrade”. Synre/habi-
litering är inte bara att optima-
lisera synfunktionen utan måste 
ses i ett större sammanhang. 
Mer forskning behövs!

Tack FFS för stipendiet som 
gjorde det möjligt för mig att 
delta på denna intressanta och 
givande konferens.

Ann-Britt Johansson
Synpedagog/PhD stipendiat

Eikholt, Norge

SYNUTBLICKAR



19

Flera bidrag från SPSM 
Resurscenter syn vid 
världskonferens
I slutet av augusti höll Interna-
tional Counsil for Education of 
People with Visual Impairment, 
ICEVI, sin världskonferens och 
generalförsamling i Orlando, 
Florida. ICEVI är en sam-
manslutning av personer och 
organisationer som arbetar för 
lika tillgång till utbildning för 
alla barn och unga med syn-
nedsättning. Konferensen hölls 
i samverkan med World Blind 
Union (WBU), som represen-
terar nationella och internatio-
nella organisationer för perso-
ner med synnedsättning. Cirka 
400 deltagare från olika delar 
av världen fick ta del av ett stort 
antal föreläsningar under det 
övergripande temat ”Human 
Rights and the CRPD (Conven-
tion on the Rights of People 
with disabilities) – What Lies 
Ahead?”. 
 Under ICEVI:s generalförsam-
ling avtackades Lord Colin Low 
från Storbritannien som varit 
president för organisationen 
under sex år. Till ny presidenten 
valdes Dr. Frances Gentle från 
Australien. Gentle är lektor vid 
Renwick Center i North Rocks, 
en institution som bedriver 
forskning och utbildning inom 
området hörsel- och synnedsätt-
ning.
 Vi i den svenska delegatio-
nen fick vara särskilt stolta när 

SPSM:s tidigare medarbetare 
Harry Svensson fick ta emot 
ICEVI:s hedersutmärkelse 
International Leadership Award. 
Motiveringen lyder “For out-
standing contribution to the 
global effort to create equal 
education opportunities for 
blind and low vision children 
and youth.” Harry har varit 
aktiv inom ICEVI under många 
år bland annat som organisatio-
nens vice president.
 Intervju med Harry finns på 
sista uppslaget.
 
Att utveckla en inkluderan-
de miljö
ICEVI har under många år ar-
betat för rätten till skolgång för 
barn med synnedsättning och att 

främja inkluderad undervisning. 
Men många utvecklingsländer 
brottas med att undanröja hin-
der som har sin grund i brist på 
ekonomiska resurser, krig och 
konflikter men även av fördo-
mar i samhället om personer 
med funktionsnedsättning. 
 Ett tema för de parallella 
föreläsningarna var ”Inclusive 
education”. SungDuck Cho, 
Handicap Initiative Support 
and Network (HISAN), Kenya, 
berättade om arbetet med att 
bygga upp en specialskola i 
Somalia. Genom ekonomiska 
medel från Holland blev det 
möjligt att 2004 starta den 
första skolan i Somalia för 
elever med synnedsättning, 
Rainbow School for the Blind. 

Bildtext: Nöjda föreläsare från Resurscenter syn - Håkan Jansson, Sara 
Backström Lindeberg, Annica Winberg och Kim de Verdier. Foto Anders 
Rönnbäck.

Framgångsrika skolexempel för 
barn med synnedsättningar
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Under det första året gick 5 
pojkar vid skolan och året därpå 
startades en enhet för flickor. 
Specialskolan som inryms i en 
skola för seende elever möt-
tes till en början med skepsis 
och fördomar. Men teamet av 
lärare och elever på skolan såg 
möjligheten med att finnas i en 
seende miljö. Det anordnades 
aktiviteter där eleverna kunde 
mötas och genom det började 
attityderna förändras. Eleverna 
lekte med varandra på rasterna 
och började besöka varandra på 
fritiden. Seende elever kunde 
se att en elev med blindhet inte 
reciterade kunskap som han 
eller hon lyssnat till utan kunde 
på egen hand läsa och skriva 
texter. Man öppnade också upp 
skolan för allmänheten för att 
visa hur undervisningen be-
drivs. Efter att ha gått något år 
på specialskolan för att lära sig 
att läsa med punktskrift har nu 
flera elever blivit inkluderade i 
reguljär undervisning. 
 Skolan har också initierat kur-
ser i specialundervisning för lä-
rare från andra regioner av So-
malia där utbildare från Kenya 
har gett stöd inom ramen för 
utbildningen.  Likaså har skolan 
börjat med föräldrautbildning. 
En effekt av detta är att föräld-
rar har blivit förespråkare ute i 
byarna för att andra barn ska få 
möjlighet till skolgång. Trots 
verksamheten på denna skola 
väntar man fortfarande på att 
regeringen fullt ut ska stödja 
utbildningen av elever med syn-
nedsättning i hela landet.

Den utökade läroplanen
Ett annat tema för föreläsning-

arna var ”Access to curriculum, 
expanded core curriculum, 
and extra-curriculum areas”. 
I många länder används be-
greppet utökad läroplan för att 
tydliggöra områden som eleven 
med synnedsättning kan behöva 
utveckla i anslutning till den 
allmänna läroplanen. Nio om-
råden brukar nämnas - assistive 
technology, career education, 
compensatory skills, indepen-
dent living skills, O&M, recre-
ation and leisure, self-determi-
nation, sensory-efficiency and 
social interaction skills.
 G. Douglas, Rachel Hewett 
& Onder Islek vid universite-
tet i Birmingham har gjort en 
studie om hur undervisningen 
organiseras i Storbritannien 
och Turkiet för elev med syn-
nedsättning. De kunde se att 
upplägget skiljer sig åt mellan 
länderna beroende på bland an-
nat skillnader i lagstiftning och 
ekonomiska förutsättningar. Har 
man en undervisningstradition 
där skolor bedöms utifrån vad 
eleven presterar inom ett smalt 
akademiskt ämnesområde och 
alla gör lika, kan det få en nega-
tiv påverkan på undervisningen 
inom den utökande läroplanen. 
Forskarna menade att läraren 
behöver försäkra sig om att bar-
nets lärmiljö är utformad så att 
den främjar och ger tillgång till 
lärande (access to learning), och 
att stödja barnet med synned-
sättning i att lära sig färdigheter 
för ett självständigt lärande 
(learning to access). Färdigheter 
som ingår in den utökade läro-
planen. 

Punktskriften är viktig för 
självständighet och studier
Under temat ”Social, life and 
independent living skills” 
presenterade Karen Wolffe, 
konsult inom yrkesvägledning 
och Stace Kelly vid Northern 
Illinois University en studie 
kring livssituationen för 20 
högpresterande elever med 
synnedsättning i åldern 9-19 
år i USA. Även deras föräldrar 
och lärare intervjuades. Studien 
hade alltså fokus på en relativt 
homogen grupp elever som 
lyckats bra i skolan. I stort sett 
alla respondenter tyckte att de 
hade bra relationer med andra 
elever i samma ålder och var 
omtyckta. Alla elever upplevde 
att andra på skolan ville vara 
vän med dem. Däremot uppgav 
hälften av eleverna att de blivit 
mobbade, 33% av föräldrarna 
hade den upplevelsen och 25% 
av lärarna. I stort sett alla elever 
menade att de hade en bästa 
vän medan bara 50% av lärarna 
upplevde detta. Eleverna fick 
bedöma självständigheten i en 
rad vitt skilda dagliga aktivite-
ter. De äldre eleverna uppgav 
bara signifikant högre grad av 
självständighet än de yngre 
inom två områden - val av 
kläder samt att använda spisen. 
Tre fjärdedelar av eleverna och 
föräldrarna trodde att de skulle 
få ett arbete efter sina studier. 
Endast 21 % av lärarna höll 
med om detta.
 Många föräldrar i undersök-
ningsgruppen kunde punktskrift 
vilket forskarna bedömer haft 
en stor betydelse för den akade-
miska framgången hos eleverna. 
Forskarna menar också att lä-

SYNUTBLICKAR
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rare behöver ägna mer tid till att 
lyssna på elevernas förväntning-
ar på livet efter skolan. Hur ser 
deras mål ut för vidare studier 
och yrkesliv? Upplever de att de 
har färdigheter som gör att de 
kan bli attraktiva på arbetsmark-
naden.

Flera bidrag från SPSM Re-
surscenter syn
SPSM, Resurscenter syn, bidrog 
med fyra mycket uppskattade 
föreläsningar. Rådgivare Sara 
Backström Lindeberg presente-
rade sin forskning kring den au-
ditiva miljön i skolan för elever 
med synnedsättning. Läs mer 
om denna studie i skriften ”Au-
ditivt fokus – Om ljudmiljön 
och delaktighet för elever med 
synnedsättning” som beställs 
från SPSM. 
 Psykolog Kim de Verdier 
presenterade sin forsknings-
studie där hon har kartlagt och 
beskrivit populationen barn 
födda 1988-2008 i Sverige med 
medfödd eller tidigt förvärvad 
blindhet. Undersökningen har 
gjorts inom ramen för Kims 
doktorandstudier vid Stock-
holms universitet. En artikel är 
snart färdigställd och kommer 
att publiceras i en vetenskaplig 
tidskrift. 
 Socionom Annica Winberg 
föreläste om sin studie kring 
övergången från skola till högre 
studier eller arbetsliv för unga 
vuxna med synnedsättning. En 
rapport med studiens resultat 
med namnet ”Att bli vuxen” 
kommer att kunna beställas från 
SPSM under senare delen av 
hösten.  
 Rådgivare Håkan Jansson pre-

senterade Comenius-projektet 
STEP-UP där syftet har varit att 
utveckla kunskap om hur man 
bygger ökad delaktighet och 
självständighet genom oriente-
ring och förflyttning. Material 
kring projektet kan laddas ner 
från SPSM:s webbshop med 
namnet ”STEP UP – orientering 
och förflyttning för barn och 
elever med synnedsättning”. 

Nästa ICEVI konferens
ICEVI Europa arrangerar sin 
nästa europakonferens i Brügge, 
Belgien den 2 – 7 juli 2017. Du 
som önskar hålla en föreläsning 
ska skicka in ett abstract mellan 
den 15 oktober och 15 novem-
ber 2016. Läs mer på konfe-

rensens hemsida http://www.
icevi-bruges2017.be/?q=22

Anders Rönnbäck 
rådgivare och nationell 

kontaktperson för ICEVI i Sverige

Seende barn leker med bokstä-
ver och lär sig läsa, blinda barn 
borde kunna göra detsamma.
 Legobitar att lära sig punkt-
skrift med är en egentligen 
ganska självklar uppfinning 
från Fundacão Dorina Nowill 
Para Cegos i Brasilien. Ännu 

finns de bara i hemlandet. Men 
eftersom det i sann brasiliansk 
canibalização-anda är listat på 
Creative Commons är det bara 
att använda idén.
 Mer om detta finns på http://
www.braillebricks.com.br/en/

Läsa med lego

RP-forskning i 
Umeå
Marie Burstedt, RP-specialist 
på Umeå universitet, förelä-
ser på RP-föreningens års-
möte i Umeå söndag den 13 
november kl 10.
Anmälan till RP-föreningen, 
adm@srpf.a.se

http://www.icevi-bruges2017.be/?q=22
http://www.icevi-bruges2017.be/?q=22


22

I USA har man en lite annan 
attityd inom synskaderehabili-
teringen jämfört med i Sverige. 
Det insåg jag när jag gjorde ett 
studiebesök på ett så kallat light-
house i Miami i Florida tisdagen 
den 9 augusti. Här använder man 
en metod som går ut på att foku-
sera på möjligheterna och ställa 
höga krav på den synskadade.
 En grav synskada eller blind-
het ska inte begränsa ditt liv var 
budskapet från chefspsykolog 
Corina Hernandez vid Miami 
Lighthouse. Att man som blind 
ska kunna klara att röra sig ute 
på gatorna, åka kollektivt, hand-
la, laga mat och tvätta och sköta 
sina kläder är en grundläggande 
del av rehabiliteringen. Att få 
lära sig punktskrift har stor be-
tydelse, även för synsvaga. Och 
det är viktigt att synskadade får 
lära sig hantera datorer, mo-
derna mobiltelefoner och annan 
teknisk utrustning. Insatsen är 
omfattande och den synskadades 
självständighet och oberoende är 
målet.
 Så kallade lighthouse finns på 
många håll i USA. Styrelsen 
för Miami Lighthouse består av 
engagerade personer från olika 
organisationer. Men synskadade 
har ett tydligt inflytande över 
verksamheten, enligt Corina 
Hernandez.
 Mina tankar går till de så kall-
lade omställnings- och tränings-

kurserna som Arbetsmarknads-
instituten erbjöd i Sverige för ett 
30-tal år sedan. Här gavs en god 
och omfattande rehabilitering 
på en nivå som tyvärr inte finns 
idag. En skillnad är dock den 
målmedvetna och offensiva atti-
tyden i den amerikanska synska-
derehabiliteringen.

I Sverige har vi en tendens att 
älta det elände som det innebär 
att bli gravt synskadad eller 
blind. Vi har en vårdande attityd 
som kan kännas omtänksam och 
naturlig. Men det finns alltid en 
risk att vi låter svårigheterna och 
de praktiska problemen ta över-
handen, och att den synskadade 
därmed hamnar i en självhäm-
mande passivitet. Ibland be-
nämns den synskadade medbor-
garen till och med ”patient” vid 
kontakt med syncentralen, och 
det är enligt min uppfattning helt 
fel perspektiv. Vi måste i större 
utsträckning se möjligheterna 
istället för svårigheterna.
 Empowerment, det vill säga 
egenmakt, är ett nyckelbegrepp 

inom rehabiliteringen. Ett första 
steg är alltid att man måste ac-
ceptera sin synskada. Samtal i 
grupp, där gruppledaren med 
fördel själv är synskadad, är en 
utmärkt metod. För att ta till sig 
rehabiliteringen måste individen 
vara motiverad. Motiverande 
samtal kan ge ny framtidstro. 
Mera psykologiska och kurativa 
insatser behövs ofta inte, men 
kan vara viktiga för vissa indivi-
der.
 Min bestämda uppfattning är 
att en rejäl upprustning av reha-
biliteringen för gravt synskadade 
och blinda skulle behövas i 
Sverige. Det handlar om att det 
behövs mera resurser, men det 
handlar också om en attitydför-
ändring. Och jag är övertygad 
om att vi skulle nå ett bättre 
resultat om fler personer som 
själva är gravt synskadade skulle 
arbeta inom synskaderehabilite-
ringen. Och inspiration kan häm-
tas från andra sidan Atlanten!

Håkan Thomsson, 
förbundsordförande

Synskadades Riksförbund

DEBATT

Inspirerad efter USA-resa

Bildtext: Från vänster: Neven 
Milivojevic, Corina Hernández 
(Senior Case Manager), Håkan 
Thomsson, Daniel Rosén (ledsagare).
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Harry Svensson, känd från 
Tomteboda och Rc Syn , till-
delades i augusti ”International 
Leadership Award” av organisa-
tionen International Council for 
Education of People with Visual 
Impairment (ICEVI). Varför 
det?
 – Klart det var en överrask-
ning när det kom ett mejl från 
ICEVIs president Lord Low att 
de hade tilldelat mig det här, 
säger Harry. Det händer ju bara 
vart fjärde år.
 Dock har Harry sett till att 
göra sig ordentligt känd i den 
internationella apparaten för 
utbildning av synskadade barn 
och ungdomar, så det var kan-

ske inte lika överraskande för 
andra deltagare. Han har varit 
aktiv inom ICEVI sedan 1977, 
på senare tid som vice ordföran-
de och som redaktör för ICEVIs 
tidskrift The Educator som tidi-
gare var ett nyhetsbrev och som 
under Harrys ledning utvecklats 
till en kvalitetstidskrift.

Vad gör ICEVI annars?
– Vi är inriktade på skolan och 
att barn och ungdomar med 
synnedsättning ska få utbild-
ning, säger Harry. Vi driver en 
kampanj i 24 länder som heter 
Education for All Children with 
Visual Impairment. Totalt har 
man fått in drygt 100.000 barn 

i skolsystemet. Störst framgång 
har kampanjen haft i Vietnam 
där man hittat drygt 40.000 
barn i byarna. Vietnameserna är 
envisa när de verkligen bestäm-
mer sig för något.
 Men nu har Harry lagt av.
 – Jag är pensionär numera. 
Tids nog måste man släppa an-
nars blir man gammal stofil, det 
finns många yngre som måste 
få komma fram.
 Men vi kanske ska vänta oss 
någon överraskning vad det 
lider.
 – Jag har lite småsaker på 
gång. När man blir gammal 
blickar man tillbaka och frågar 
sig hur det blev som det blev.

Harry får utmärkelse

VETERANER



Kalendern

Posttidning A

2016
19-21 oktober
Closing the Gap 
Minneapolis, USA
www.closingthegap.com 

27-30 oktober 
International Agency for the 
Prevention of Blindness10th 
General Assembly 
Durban, Sydafrika
www.iapb.org 

11-12 november
6th European Conference on 
Psychology and Visual Im-
pairment
Budapest, Ungern
www.6ecpvi.elte.hu

2017
20-21 januari
SE FRAM Konferens
Om projektet LEBERX
Hagabergs folkhögskola, Söder-
tälje
www.ffss.se 

22-23 mars                                                                                                                                     
FFS Konferens                                                                                                                     
Stockholm                                                                                                                          
www.ffss.se

27 februari – 4 mars                                                                                                                 
CSUN Assistive Technology 
Conference                                                                             
San Diego, USA                                                                    
www.csun.edu/cod/confer-
ence/2017

5-7 april                                                                                                                                      
Tactile Reading Confer-
ence, Braille and graph-
ics for children and youth                                                                 
Stockholm                                                                                                         
www.tactilereading.com

25-29 juni                                                                                                                                  
VISION 2017, International 
Low Vision Research and 
Rehabilitation congress                                      
Haag, Holland                                                                                                      
www.vision2017.org

26-30 juni 
IMC 16, International Mobili-
ty Conference 
Dublin, Irland
www.imc16.com

2-7 juli
9th European ICEVI Con- 
ference
Brugge, Belgien
www.icevi.org

6-9 december                                                                                                                            
13th Biennial Getting 
in Touch with Literacy                                                                      
New Orleans, USA                                                                      
www.pathstoliteracy.org/get-
ting-touch-literacy-2017  

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