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Abstrakt 

Syfte: Utvärdera Se Mer-projektet som genomfördes vid Certec i Lund, från september 

2003 till augusti 2005 och undersöka effekterna av tidig introduktion av optik för barn 

med nedsatt syn, samt om Se Mer-projektet hjälpt till att inspirera andra syncentraler att 

börja kikarträna små barn. 

Metod: En enkätundersökning med 12 deltagande Se Mer-barn och 13 deltagande 

föräldrar gjordes. De besvarade ett antal frågor om sitt deltagande i Se Mer-projektet och 

om hur deras situation ser ut idag. Enkätundersökningen publicerades med web-

enkätprogrammet Google Doc. Vidare gjordes djupintervjuer med tre av barnen. Frågor 

skickades även ut via e-post till landets syncentraler. Totalt svarade 24 av 33 syncentraler 

på frågorna. 

Resultat: Enkätundersökningen visade att hälften av de 12 barnen som deltog i 

undersökningen använde samma kikare som de fick under Se Mer-projektet. Totalt 

använder 9 av 12 en kikare som synhjälpmedel idag, men flertalet anger att det är svårt att 

använda kikaren i skolan. På föräldrarnas enkät svarade 77% att de upplevt Se Mer-

projektet mycket positivt. 38% svarade att Se Mer-projektet påverkat användningen av 

synhjälpmedel för deras barn. 21 av 24 syncentraler uppgav att Se Mer-projektet påverkat 

deras tillpassningen av en tidigare introduktion av optik för små barn med nedsatt syn. 

Slutsats: Effekten av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn är positiv. 

Hälften av barnen använder fortfarande kikaren som provades ut i Se Mer-projektet och 

syncentralerna har inspirerats att startat träning tidigare. För att uppnå en optimal effekt av 

ett hjälpmedel måste man ta hänsyn till barnets mognad och utveckling. 
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Summary 

 

Aim: To evaluate Project See More conducted at Certec, Lund University, Sweden, from 

September 2003 to August 2005, where 17 low vision children participated. The aim was to 

find out the effect of early intervention and training of optics for children with low vision. Has 

Project See More helped to inspire other low vision centers to start an even earlier 

introduction of optics for small children with low vision? 

Method: A questionnaire survey with 12 participating See More-children and 13 parents 

responded to the questions sent to them. They were asked to answer a few questions about 

their participation in the project and also describe how their situation is today. The survey was 

published with the web-survey called Google Doc. Further interviews with three of the 

children were made. Furthermore, three questions were sent by e-mail to all low vision 

centers in Sweden. In total, 24 out of 33 low vision centers responded. 

Results: The survey showed that 6 of 12 children who participated in this study use the same 

telescope that they were prescribed in Project See More. In total 9 out of 12 use telescope. In 

the parents survey 77% of them stated that the See More Project was very positive both to 

them and to their children. 

38% of the parents answered that the See More Project had affected the use of optical devices 

for their children and 46% answered “to some extent”.    

21 out of 24 low vision centers responded positively in one of the questions, if See More 

Project had any positive effects on their own training of optics for children with low vision. 

The new material had inspired almost all of them to start an earlier introduce of optical 

devices, especially the telescope training.   

Conclusion: The effects of early introduction of optical devices are positive. Half of the 

children still use the same telescope that they were fitted in the See More Project and the low 

vision centers have been inspired to start an earlier introduction of optical devices and 

training. To achieve the maximum effect of a optical devices you have to see to the child´s 

maturity and personal development. 
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1 Introduktion 

Synen är ett av våra fem grundsinnen. Att kunna se kan kännas som en självklarhet, lika som 

att kunna prata, gå och höra, men för alla är inte synen lika självklar. År 2007 fanns det cirka 

2750 barn med synskada i Sverige i åldern 0-19 år enligt SRF (synskadades riksförbund). Hur 

antalet synskadade barn är fördelade i de olika åldrarna är ovisst. Eftersom det kan vara svårt 

att upptäcka en synnedsättning redan vid födelsen samt att upptäcka nedsatt syn hos ett litet 

barn. Detta  resulterar i att det finns ett glapp i registrering av unga synskadade. 

Blinda och synsvaga personer går under benämningen synskadad. En blind person saknar syn 

totalt eller kan endast skilja mellan ljus och mörker, medan en synsvag har nedsatt syn som 

inte går att korrigera med hjälp av vanliga glasögon eller kontaktlinser. Definitionen av att 

vara synskadad enligt SRF innebär det att man har mycket svårt att läsa tryckt skrift eller svårt 

att orientera sig med hjälp av synen, vilket medför svårigheter att klara av det alldagliga livet. 

Uppskattningsvis är 2 av 1000 nyfödda barn i Sverige synskadade och ca 10% av dem gravt 

synskadade eller blinda (Inde, 2001). Vilket betyder att ca 90% av de nyfödda synskadade 

barnen i varje årskull har synrester med varierande synskärpa. Synrester som går att använda 

tidigt och senare i livet. De här barnen kan man ofta hjälpa genom rätt optik med bra 

tillpassningsmetodik och med övriga hjälpmedel för att underlätta deras vardagliga liv och 

deras sociala, fysiska och psykiska utveckling. Att vara synskadad betyder inte att man är 

blind. Ofta har man alltså användbara synrester och ingår i gruppen synsvaga eller uttalat 

synsvaga. Även om man betraktas som gravt synskadad och saknar ledsyn kan man ha 

användbara synrester. Ett barn med en synskärpa på 0,1 har en synsfär på ungefär en meter. 

Allt utanför denna sfär blir svårare att se (Inde, 2001).  För många synsvaga barn blir världen 

begränsad - en synvärld som för seende är väldigt självklar. Det är ur den här utgångspunkten 

som Se Mer-projektet i Lund tog form i samarbete med professor Anne Corn vid Vanderbilt 

university i Nashville, som försökte se om man kan utvidga den här synsfären - ”expand your 

visual reach” - och hur tidigt den träningen med hjälpmedel kan starta.  

 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet är en uppföljning av Se Mer-projektet som genomfördes vid Certec i Lund 

som pågick under tiden september 2003 till augusti 2005. Ett projekt som handlade om att 

introducera optik till barn med nedsatt syn tidigare än vad man gjorde innan på 

syncentralerna. Totalt genomförde 17 barn Se Mer-projektet, där de yngsta var födda år 2002 
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och de äldsta födda år 1995 (Hemmingsen, Inde, Grube & Gustafsson, 2005). Det var elva 

pojkar och sex flickor och alla hade nedsatt synskärpa, mindre än 0,3 i visus. Kriterierna för 

att få vara med i Se Mer-projektet var att ha en synskärpa mellan cirka visus = 0,05 och inte 

mer än visus = 0,3. 

Vilka är effekterna av tidig introduktion av optik för små barn med nedsatt syn? Gav Se Mer-

projektet någon positiv effekt på landets syncentraler? Använder barnen fortfarande den optik 

som de fick tillpassade? Arbetet kommer att handla om några av de synsvaga barn som deltog 

i Se Mer-projektet, samt en utvärdering från föräldrar och barn som deltog om hur de 

upplevde Se Mer-projektet.  

Ord som Synlust (visual desire), synminne (visual memory), synstrategi (visual strategy), 

syntillit (visual confidence) och syneffektivitet (visual efficiency) var nya begrepp som 

infördes inom synhabiliteringen och som kom till under Se Mer-projektet (Hemmingsen, et 

al., 2005).  

 

 

     Bild 1. Se Mer-projektets logotype  

1.1.1 Synlust 

Synlust kan enkelt beskrivas som lusten att se och njuta av det man ser. Lusten av att titta, se, 

betrakta och uppleva nya synintryck styrs av vår egen vilja och intresse. Ett barn med väldigt 

låg synskärpa kan få en minskad synlust på grund av att barnet inte kan eller tillåts se 

tillräckligt, att kunna se ankorna i ankdammen eller den snygga sportbilen som står på andra 

sidan gatan. Kan man öka synlusten genom optiska hjälpmedel, som ökar synskärpan vilket 

därmed får barnet att våga använda sin syn och njuta av att se det barnet kan se. Då skulle 

man också kunna öka synlusten hos ett synsvagt barn enligt en av hypoteserna i Metodboken  

(Hemmingsen, et al., 2005). 

1.1.2 Synminne 

Synminne är något man ser och som man sedan kommer ihåg. Synminne kan förklaras som 

förmågan att registrera en eller flera objekt i sin omgivning och lagra dem i hjärnans 

bildminne (Hemmingsen, et al., 2005). För en synskadad innebär inte synminne att lagra 

detaljer så som en seende, som kan registrera det lilla födelsemärket på höger kind eller tjejen 

med ett glittrande tandsmycke. För en synskadad betyder synminne att registrera former, 
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rörelser, färger, strukturer och i viss mån detaljer för att sedan kunna koppla ihop det med en 

verklighetsbild som till exempel en känd person. 

1.1.3 Synstrategi 

En synstrategi är en av flera metoder för att underlätta för seendet, vare sig man är seende, har 

ett centralt bortfall eller om man har ett begränsat seende . Att ha en god synstrategi innebär 

att kunna förstå och använda kunskaper, tekniker och förhållningssätt utifrån hur ögonen och 

seendet fungerar (Hemmingsen, et al., 2005). En synsvag hittar sin egen synstrategi som 

passar bäst för just den individen och det kan innebära allt från att man använder rätt 

synhjälpmedel vid rätt tillfälle, skapar fungerande rutiner för det alldagliga livet till att sitta 

längst fram i klassrummet för att kunna se bättre. 

1.1.4 Syneffektivitet 

Syneffektivitet betyder att man har lärt sig att se och tolka det man ser mindre klart eller 

suddigt på rätt sätt (Hemmingsen et al, 2005). Genom att utnyttja sina synstrategier optimalt 

blir man också mer syneffektiv. Att ”skumläsa” en text för att hitta ett specifikt ord eller att 

använda olika hjälpmedel vid olika tillfällen beroende på behov för att underlätta läsning och 

seende är också exempel på att vara syneffektiv.  

1.1.5 Syntillit 

Syntillit innebär att man vågar lita på det man ser. Det behöver inte innebära att bilden är 

tydlig och skarp, utan den kan vara oklar och suddig och ändå kunna tolkas rätt. Med hjälp av 

tidigare erfarenheter, minnen och kunskaper samt tolkningar gäller det att våga tro på sig själv 

och det man faktiskt kan se. Syntilliten börjar man bygga upp redan som spädbarn. Allt vi ser 

tolkas och lagras i hjärnan så att vi ett senare tillfälle faktiskt känner igen det vi ser och vi kan 

tolka det vi ser rätt även om objektet är suddigt. När en synsvag börjar lita på sina 

synupplevelser, får den en ökad syntillit och då blir den personen också både tryggare och 

säkrare på sig själv i sociala sammanhang (Hemmingsen, et al., 2005). 

 

1.2 Liknande projekt PAVE i USA 

PAVE-projektet (Providing Access to Visual Environment) blev inspirationskälla och 

startskottet för Se Mer-projektet år 2002 efter ett besök i Nashville, som ligger i staten 

Tennessee, i USA. I Tennessee bor cirka sju miljoner invånare (Hemmingsen, et al., 2005) 

med bara en specialskola för ”blinda barn” och inte en enda syncentral, jämfört med Sverige 

med cirka 9,49 miljoner invånare (statistiska centralbyrån, 2012) och har 33 syncentraler.  
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PAVE-projektet under ledning av professor Anne Corn hade som mål att utveckla den 

befintliga specialskola TSB (Tennessee School for the Blind) och erbjuda habiliteringsinsatser 

nu även för synsvaga barn med synrester. Professor Anne Corn vid Vanderbilt university i 

Nashville ville undersöka och se om man kan utvidga ett synsvagt barns synsfär - ”expand 

your visual reach” - och hur tidigt man kan börja träningen med optiska hjälpmedel 

(Corn & Koenig, 1996). 

 

1.3 Dynamiska synutvecklingen 

Alla barn föds med en outvecklad synskärpa och de förnimmer därför väldigt lite av vad de 

ser. Ögat är så gott som fullständigt utvecklat vid födelsen. Tre delar är dock inte 

färdigutvecklade, centrala delen av näthinnan, synbanorna och syncentrum i hjärnan är inte 

färdig utvecklade. Makulaområdet, det vill säga tapparna i centrum av näthinnan används för 

detaljseendet och färgseendet. De andra synreceptorerna stavarna, som finns utanför 

makulaområdet används för mörkerseende och orienteringsseende, det så kallade perifera 

seendet. Stavarna behövs för att kunna se i dålig belysning och i skymning. Förutsättningen 

för att se en skarp bild är att tapparna i makulaområdet och nervtrådarna i hjärnans synbark 

stimuleras med en skarp bild samt organiseras och lär sig svara på synimpulserna (Inde, 

2001). 

 

Nyfödda barn börjar omedelbart ta upp information om sin omvärld. Ljus och form fångar 

deras intresse även om de inte har ett detalj- eller avståndsseende. Inom några veckor lär sig 

spädbarnet att känna igen mammas och pappas ansikten på ett kort avstånd. Den dynamiska 

synutvecklingen, det vill säga aktiveringen av tapparna i makula, sker relativt snabbt vilket 

gör det möjligt att upptäcka och identifiera föremål på längre och längre håll ju mer 

synskärpan utvecklas och färgseendet blir bättre. Färger såsom gult, orange och rött fångar 

barnets intresse ungefär vid tre månaders ålder (Inde, 2001). Troligtvis hjälper detta till att 

utveckla barnets synskärpa tillsammans med en skarp bild, vilket innebär att det är viktigt att 

tidigt refraktionera och korrigera barnets synfel, vilket i de flesta fall hos små barn handlar om 

hyperopi, översynthet och man behöver korrigeras med plusglas för att se på nära avstånd. 

 Ungefär vid fyra månaders ålder kan ett barn skifta fokus mellan olika objekt och börjar 

koordinera mellan öga-hand rörelser, alltså intressera sig för att ta på objekt de ser på lite 

längre avstånd. Barn visar då också intresse för färgstarka objekt. De följer enkelt horisontella 
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rörelser samt uppvisar ett ögonrörelsemönster vad gäller horisontella, vertikala och cirkulära 

ögonrörelser (Corn & Koenig, 1996). 

Vid fem till sex månaders ålder förfinas öga-hand koordinationen, och barnet klarar nu 

framgångsrikt av att ta de objekt det är intresserat av och undersöker intensivt objekt som 

hålls nära ögat. Barnet kan nu känna igen ansikten på ett avstånd av fem till sex meter. 

När spädbarnet är nio, tio månader kan det imitera ansiktsuttryck, titta runt ett hörn och är 

synmässigt nyfiken på nya saker. Det intresserar sig för lekar som ”titt ut”-leken och är även 

pigg på så kallade ”skötbordslekar” (Corn & Koenig, 1996). 

Vid ett till ett och ett halvt års ålder har barnet ett näst intill fullgott binokulärseende, likaså 

ackommodation. Det innebär att de ser en enkel bild klart på olika avstånd med båda ögonen. 

Lekarna avanceras till att kunna matcha färger och objekt. De pekar på objekt i en pekbok och 

svarar gärna på till exempel ”Var är hunden, var är katten?” och vid två till tre års ålder 

undersöker barnet noggrant objekt med ögonen, imiterar rörelser, samtidigt som färgseendet, 

och synminnet har utvecklats (Corn & Koenig, 1996).   

I förskoleåldern, fem till sju års ålder, har barnets ögon vuxit till full storlek och 

synskärpeutvecklingen kan klassas som fullgod. Som med allt annat är även synutvecklingen 

individuell och för vissa barn pågår utvecklingen en tid till. I denna period börjar barnet 

intressera sig för verktyg och material, former och bokstäver, lär sig läsa och bilda meningar 

samt ett växande intresse för att avbilda små detaljer (Corn & Koenig, 1996, ss.186-190). 

 

1.4 Ögats förlängda arm: Kikaren 

För den synsvaga är kikaren som vita käppen för en blind, ett hjälpmedel. Kikarens optik är 

tillämpad för att se objekt på avstånd och närmare än oändligheten (Grosvenor, 2007). Den 

gör det möjligt att se föremål man inte kan komma nära genom sin optik, förstoring. 

För en synsvag är kikaren som ett komplement för att kunna se det man inte kan se med ögats 

egen optik och synskärpa. För normalseende används kikaren mycket i olika 

fritidssammanhang så som vid fågelskådning eller i jakttornet vid älgjakt. För personer med  

nedsatt synskärpa är kikaren ett viktigt synhjälpmedel. 

För många synsvaga är den monokulära handhållna kikaren ögats förlängda arm. En arm som 

underlättar och möjliggör riktiga syntolkningar i många situationer, så som att kunna 

identifiera människor, läsa gatuskyltar eller se skolbussen. Kikaren gör en synsvag person 

medveten om att det finns en omvärld utanför deras personliga synvidd (Hemmingsen et al., 

2005). 
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1.4.1 Kikarens optik 

Bilden man får genom en kikare är en förstoring av objektet man ser. Objektet upplevs också 

befinna sig närmare (Freeman & Hull, s. 2003). Kikarens optik är konstruerad på ett speciellt 

sätt med två linser. I den delen som är utåt, riktat mot objektet sitter en lins, objektivet. I andra 

änden, delen man har mot ögat sitter den andra linsen, okularet. När ett divergent strålknippe 

av ljus når objektivet kommer strålknippet att öka kraftigt då det kommer ut genom okularet 

och in mot ögat och träffar näthinnan. En förstoring av ett objekt som befinner sig på avstånd 

har skapats. Förstoringen beror på ökningen av divergensen hos ljus som uppstår när man 

tittar på ett föremål på ett bestämt avstånd genom en kikare (Grosvenor, 2007). För synsvaga 

spelar förstoringen en viktig roll. En synsvag person med en synskärpa på 0,2 kan till exempel 

inte läsa namnet på en gatuskyllt på andra sida av vägen, för detta krävs en synskärpa på 0,5 

(Hemmingsen, et al., 2005). Med en kikare som har 3X förstoring blir detta möjligt 

(synskärpa 0,2 x 3 gångers förstoring ger en synskärpa på 0,6). Styrkan på kikaren räknar man 

ut med hjälp av den bästa korrigerade synskärpa en synsvag person har, som en utgångspunkt. 

Sedan får man modifiera styrkan/förstoringen efter behov samt inom vilka 

användningsområden som kikaren är mest intressant att användas i. Synfältet genom kikaren 

är också en viktig aspekt vid kikartillpassning. Hur stort synfältet blir beror på kikarens 

förstoring och objektivets diameter. T.ex. en kikare med 8X förstoring och ett objektiv på 20 

mm ger ett synfält motsvarande 7.5
o 

(Macnaughton, 2005). Då fullt synfält för seende på ett 

öga är temporalt (från näsan) 94
o
 och nasalt (mot näsan) 60

o
, vilket ger ett synfällt på cirka 

150
o
 (Millodot, 2000). Tillpassning av kikare är personlig och det tar tid. 

1.4.1.1 Kikarens begränsning 

Med en ökande förstoring minskar synfältet (Optics, 2003 s.195). En kikare med en hög 

förstoring får ett minde avsökningsfält genom kikaren och det blir svårare att hitta, lokalisera 

föremål som befinner sig i en ”stökig” omgivning med mycket detaljer, föremål och färger.  

Att vara stadig på handen är en fördel när man använder en kikare med hög förstoring och ett 

litet synfält (Hemmingsen et al, 2005). En liten rörelse på handen blir en stor förflyttning i 

bilden, som gör att man lätt ”tappar bort sig”. 

 

Fokusering betyder att ställa in en tydlig bild på näthinnan (Hemmingsen et al, 2005). Detta 

upplever barn med låg synskärpa är det svåraste med kikaranvändningen. Ett barn med 

nedsatt syn ser redan suddigt på avstånd och att då kunna veta när kikarens bild inte längre är 

suddig är svårt att avgöra. Om bilden är så klar den kan vara, då är fokuseringen tillräcklig. 
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(Hemmingsen et al, 2005) Inom den synsvaga världen används två olika modeller av den 

handhållna monokulära kikaren, Kepler och Galilei. 

1.4.2 Galilei kikardesign 

Galileikikaren har ett objektiv som är konvext, ett plusglas och en okularlins som är konkav, 

ett minusglas. Den här typen av kikare har ett lägre omfång av förstoring, 1X, 2X, 3X eller 4X 

(Grosvenor, 2007). Kikare med den lägre ordningens förstoring som Galileidesignen ger ett 

större synfält. Detta kan underlätta för den som aldrig tittat genom en kikare tidigare. Denna 

design kan också monteras i ett par glasögon, så kallade kikarglasögon, som kan användas 

framför tv:n eller vid kulturella sammanhang. Inom den synsvaga världen används 

Galileikikaren mest. (Grosvenor, 2007) 

1.4.3 Keplers kikardesign 

Keplerkikaren är konstruerad med ett objektiv och ett okular som är konvexa, alltså två 

plusglas. Denna design behöver också ett regleringsprisma för att vända den annars upp-och-

ner vända bild som bildas genom de två plusglasen. Keplerkikardesign tillhör den högre 

ordning förstoring från 3X till så högt som 15X förstoring (Grosvenor, 2007). Med den högre 

ordningens förstoring minskar synfältet, det blir svårare att orientera sig, hitta med kikaren. 

Regleringsprismat påverkar också, vilket gör att Keplerdesignen blir mer svårhanterlig i 

jämförelse med Galileimodellen (Grosvenor, 2007). 

1.4.4 Kikaren för det synsvaga barnet 

För ett synsvagt barn hjälper kikaren till att göra barnet mer självständigt. Kikaren gör det 

möjligt att se mer detaljer och ökar det synsvaga barnets omvärldsuppfattning (Hemmingsen, 

et al., 2005). Att använda kikare är inte alltid så enkelt utan det finns uppenbara svårigheter 

som att hitta rätt fokus, kunna orientera sig med kikaren, lokalisera sig eller följa ett föremål i 

rörelse.  

Det krävs tid och gott om motivation och vilja från det synsvaga barnet men även mycket stöd 

från personer runt omkring. Personer som finns i hemmet, på skolan eller i den aktiva och 

medvetna kikarträningen. All uppmuntran och stöd är bra.  

 

Det finns också flera andra viktiga saker att ta reda på när man ska börja använda en kikare: 

Vilken hand föredrar barnet att hålla kikaren i och vilket öga ska barnet titta med? 

(Hemmingsen et al, 2005) Genom syncentralen med synpedagoger och specialister kan man 

få hjälp med att lära sig använda sin kikare genom kikarträning. Med kikarträningen lär man 
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det synsvaga barnet kikarens funktion, möjligheter och begränsningar. Genom lek, mycket 

träning i korta intervaller samt  lite ”jag kan, jag vill, jag ska” tänkande är ingenting omöjligt, 

inte ens för ett barn med nedsatt syn i treårsåldern. 

Under Se Mer-projektet utvecklades många olika metoder 

och tillvägagångssätt för att på ett bra och lekfullt sätt 

introducera kikaren och kikarträning så tidigt som möjligt 

för barn med nedsatt syn.  

 

       Bild 2. Från Se Mer-projektet. 

1.4.5 Den handhållna monokulära kikare – en marknadsöversikt. 

Det finns flera stora företag som tillverkar eller säljer kikare som specialoptik för synsvaga. 

Företag som är Polar Print, Multilens, ProVista Specialoptik och Carl Zeiss säljer specialoptik 

till landets syncentraler.  

Utvecklingen av den handhållna monokulära kikaren har inte varit särskilt avancerad under de 

senaste åren. Det som skett är att ytbehandlingarna av glas och glaskvalitén förbättrats men att 

konstruktionen och funktion är densamma.  

 

1.5 Landets Syncentraler 

I Sverige finns 33 syncentraler (Sellberg, 2012). Flera av syncentralerna ingår i samma län, 

och det är inte alla syncentraler som har en avdelning för synsvaga barn. På syncentralerna 

arbetar man med habilitering och rehabilitering för personer med synskada i alla åldrar. 

Syncentralerna besitter en specialistkompetens och deras grundläggande uppdrag är att hjälpa 

inom det medicinska, pedagogiska, psykosociala och tekniska områden som en synsvag 

behöver. (Sellberg, 2012) Att göra det bästa av situationen, utnyttja de synrester en synsvag 

har och underlätta för dem i det dagliga livet. En person med synskada remitteras till 

syncentralen i sitt egna län. Det är enbart ögonläkare som kan remittera till syncentralen. 

Motivet för den här ordningen är att den synskadade ska ha fått en så optimal medicinsk 

behandling som möjligt innan rehabiliteringen börjar på syncentralen.(Gustafsson, 2000) 

På syncentralerna arbetar leg. Optiker, synpedagoger, kuratorer och ögonläkare, men 

ögonläkaren har sällan någon direkt medverkan i det dagliga teamarbetet utan de sköter 

remitteringen vidare till syncentralen och arbetar som medicinska konsulter till övrig personal 

och vissa patienter. 
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Optikerns uppgift på syncentralen är att prova ut andra optiska hjälpmedel när vanliga 

glasögon och kontaktlinser inte hjälper. Som till exempel: förstorande läsglasögon (starka 

plusstyrkor) för närarbete, kikare för avstånd, kikarglasögon, filterglas och andra färgade 

solskyddsglasögon (Gustafsson, 2000). 

 

Synpedagogen hjälper till och tränar den synskadade att lära sig använda olika optiska 

hjälpmedel. Vid behov av ytterligare hjälpmedel som förstorande TV-system, mjukvara till 

datorer och läsmaskiner. Ett av de viktigaste momenten synpedagogen gör är hembesök, ett 

besök där synpedagogen åker hem till den synsvaga för att se hur de fungerar i sin hemmiljö. 

Om några anpassningar kan göras för att underlätta i det alldagliga livet ordnar synpedagogen 

detta (Gustafsson, 2000). 

 

Synkonsulenten jobbar med den psykosociala biten och fungerar som är en stödjande funktion 

för den synskadade och för familjen. Bearbeta tankar och känslor, men också hjälpa till att 

hitta strategier, som leder till förbättringar, vilket resulterar i större välmående och högre 

livskvalitet för den synskadade och för familjen (Bringehed, Forsman, Untinen, Lindberg, 

Persson, Arencrantz, Smith, Karlsson & Thorell-Meinhardt, 2008). Synkonsulenten har också 

som uppgift att förmedla kontakt mellan andra myndigheter som försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen (Gustafsson, 2000). 

1.5.1 Se Mer-väskan 

Under Se Mer-projektet utvecklades nya träningsmetoder för användning av optiska 

hjälpmedel. Det utvecklade och testade materialet sammanställdes efter Se Mer-projektets 

avslut år 2005 och skickades ut i form av en Se Mer-väska till landets alla syncentraler. I 

väskan finns nytt synträningsmaterial för att underlätta introduktion av optik för barn med 

nedsatt syn. Det nya synträningsmaterialet var allt 

från lekar, specialutvecklade sagor, dataspel, nya 

och roliga synträningsövningar. Med väskans 

utskick fanns också förhoppningarna om att detta 

nya material skulle hjälpa till och bidra till att en 

tidigare introduktion av optik för synsvaga barn 

skulle förnyas och intensifieras runt om i landet – 

till exempel som kikarträning.     

        Bild 3. Se Mer väskans material. 
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2 Syfte 

Syftet med arbetet var att utvärdera Se Mer-projektet som genomfördes vid Certec i Lund, 

från september 2003 till augusti 2005. Undersöka effekterna av tidig introduktion av optik för 

barn med nedsatt syn. Använder Se Mer barnen de synhjälpmedel som de blev tillpassade? 

Samt om Se Mer-projektet hjälpt till att inspirera andra syncentraler att börja kikarträna små 

barn. 
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3 Material och metoder 

Informationsinsamlingen till detta arbetet har grundats på tre metoder; elektroniska 

frågeenkäter, intervjuer och litteratursökning. 

3.1 Litteratursökning 

Den litteratur som framförallt har används är tre böcker: Barns syn (Inde 2001), Se Mer 

Metodboken (Hemmingsen, et al., 2005) och Foundations of low vision (Corn & Koenig, 

1996). För att det var den litteratur som var mest relevant för uppföljningen och berörde 

ämnet. 

3.2 Urval 

Vid ett möte vid Certec i Lund den 13 mars tillsammans med handledaren Krister Inde, gick 

man igenom det sparade material och information som fanns över de 17 barn som var med i 

Se Mer-projektet år 2003-2005 och skapade en kontaktlista med telefonnummer och e-

postadresser som stod i de gamla journalerna. Det var två familjer som saknade e-

postadresser, dem försökte man kontakta via telefon, men numren var inte längre i bruk. Det 

gick inte att komma i kontakta med dem på något sätt. Ytterligare fem mail blev returnerade 

på grund av ogiltiga e-postadresser efter första utskicket. Dessa fem kontaktades via telefon 

och man fick nya e-postadresser till dem. Samförståndsbrevet (bilaga 1) med förfrågan om att 

delta skickades  till totalt tolv familjer. 

3.3 Utformande och genomförande 

3.3.1 Samförståndsbrev 

Ett samförståndsbrev (bilaga 1) skrevs med information om examensarbetet och syftet med 

undersökning. Brevet skickades ut till de respektive familjernas e-postadresser. Ett brev som 

frågade dem om de ville vara med och delta i en uppföljning av Se Mer-projektet i from av att 

svara på en elektronisk intervjuenkät som bara tar ett par minuter, samt om de var intresserade 

av att ställa upp på en djupintervju längre fram. I brevet framgick att det är helt frivilligt att 

delta. Detta gäller för både barn och inblandade föräldrar. Denna undersökning går ut på att ge 

ett mervärde för gruppdeltagarna men även för de som eventuellt vill fortsätta arbeta med 

metoden i framtiden. Svarstiden för detta brev var tio dagar. Barn och föräldrar skulle svara 

med ett ja eller ett nej om de var intresserade av att ställa upp att delta i undersökningen. För 

dem som inte svarat inom tio dagar skickades en påminnelse via e-post eller kontaktades via 

telefon.  
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3.3.2 Enkäter 

Två frågeenkäter konstruerades, en till föräldrarna (bilaga 3) och en till barnen (bilaga 2). 

Personuppgifter som födelseår och kön  skulle fyllas i, som sedan fortsatte med 

huvudsakligen frågor om: 

 Hur Se Mer-projektet upplevts. 

 Hur det vardagliga livet fungerar med hjälp av optik. 

 Vilka effekter Se Mer-projektet genererat till dessa barn och familjer. 

 

Frågorna formulerades utifrån frågeställningarna i Metodboken. Barn och föräldrar svarar 

separat på var sin frågeenkät, som enkelt fylls i, elektroniskt där det finns svarsalternativ att 

välja mellan och på vissa frågor även rum för att svara med egna ord. Svarstiden på denna 

enkät var en vecka och sedan skulle de skicka in svaren via e-post. Sammanställning av 

svaren från enkäterna gjordes i diagram av  programvaran Google doc.  

3.3.3 Intervjuer 

I samtyckesbrevet fanns också frågan om det fanns intresse av att ställa upp i en djupintervju. 

Ett personligt möte eller via telefon där barn och förälder själva fick berätta om sina 

upplevelser av Se Mer-projektet och hur deras livssituation ser ut idag. 

3.3.4 Syncentralen 

Brev (bilaga 4) skickades ut till landets 33 syncentralers e-postadresser, med information om 

examensarbetet och om uppföljningen av Se Mer-projektet. I brevet fanns också två frågor 

samt plats för fria åsikter och kommentarer.  

 Vid vilken ålder börjar ni prova ut optiska hjälpmedel för barn med nedsatt syn?  

 Har Se Mer-projektet på något sätt inspirerat och hjälpt er med utprovning, 

tillpassning och träning av optik för barn med nedsatt syn?  

Ge gärna några kommentarer kring hur Synträning för barn har utvecklats vid er syncentral de 

senaste fem åren.    

Detta mail med frågor ombads de att svara senast den 22 April, vilket var en svarstid på tre 

veckor.  
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4 Resultat 

4.1  Se Mer- barnens frågeenkät 

Totalt deltog tolv Se Mer –barn/ungdomar i undersökningen. Av dessa var 6 flickor och 6 

pojkar i åldrarna 10 till 17 år. 

 

Fråga 1. Vad har du för synhjälpmedel idag? 

 

 

Figur 4.Visar fördelningen av vilka synhjälpmedel barnen använder idag. 

På fråga ett kunde endast ett alternativ väljas, där fyra svarade att de använde kikare som 

synhjälpmedel, en svarade läsglasögon, tre svarade förstorande tv-system samt så svarade fyra 

alternativet att de använde något annat synhjälpmedel som inte fanns bland svarsalternativen. 

 

Fråga 2. Om du svarade "Annat" på frågan innan, vilket annat synhjälpmedel? 

På följdfrågan svarade barnen att de även använde dessa synhjälpmedel: 

Förstoringsglas, lupp, kamera, dator med punktskriftsdisplay, fotokromatiska glasögon, läsglasögon 

och solglasögon med styrka. 

 

Fråga 3. Ungefär hur gammal var du när du fick din första kikare? 

 3 barn var  2år  

 2 barn var 3år  

 1 barn var 5år  

 3 barn var 7 år 

 1 barn var 8år  

 2 barn var 9 år 

Listan ovan visar fördelningen över antal och ålder på barnen när de fick sin första kikare 

tillpassad som ett synhjälpmedel. Bland de tolv barnen som var med i Se Mer-projektet och 

som svarade på enkätfrågan var de yngsta bara två år gamla när de fick sin första kikare.  
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Fråga 4.  Använder du samma kikare som du fick under Se Mer-projektet år 2003? 

 
 .            

 

På fråga fyra svarade sex barn att de fortfarande använder samma kikare och sex barn svarade 

att de inte använder samma kikare. Detta resultat visade att sex av de tolv barnen som blev 

tillpassade en kikare har kvar och använder samma kikare som de fick under Se Mer-projektet 

för 7 år sedan. Tre av de som svarade ”nej” på frågan uppgav att de fått en ny kikare med en 

annan förstoring efter projektet. Totalt använder 9 av 12 barn kikare som synhjälpmedel idag. 

 

Fråga 5. Om du svarade "Nej" på frågan ovan, vad har du istället? 

Barnens svar: 

 Jag använder min kamera mycket för jag kan zooma in saker som finns långt bort till 

exempel när jag är på koncert istället för att använda min kikare. 

 Jag använder en annan kikare, en med större förstoring. 

 En annan kikare, vet inte riktigt vilken sort. 

 Inget. 

 Jag har aldrig gillat kikaren får det inte riktigt att fungera.  

 Jag fick en ny för några månader sen i vintras alltså. 

Ovan ses svaren av de sex barn som uppgav i tidigare fråga att de inte längre hade kvar 

samma kikare som de fick från Se Mer-projektet och anledningen till det. Tre har ny 

förstoring och tre använder inte kikare alls.  

                 

Figur 5: Visar hur barnen upplevde att börja använda kikare som ett synhjälpmedel. 

Diagrammet i figur 5 visar resultatet på fråga sex där barnen svarat på hur de upplevde att 

börja använda kikare som ett synhjälpmedel. Svarsalternativen ”kul” och ”spännande” räknas 

Fråga 6. Vad tyckte du om att börja använda en kikare som synhjälpmedel? 
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som positiva svar och utgör 50% av resultatet, medan resterande 50% upplevde det mindre 

positivt. På frågan kunde man endast välja ett svarsalternativ. 

 

Fråga 7. Vilken förstoring har din kikare?  

 3 svarade att de hade en 4 X 12 kikare. 

 9 svarade att de ej visste vad de hade för förstoring på sin kikare. 

Tabell 6. Visar fördelningen över svarsalternativen i fråga åtta.  Totalt 92% 

På fråga åtta gick endast ett svarsalternativ att välja eftersom frågan syftade på vad barnen i 

första hand använde sin kikare till. Ett barn har inte svarat på frågan, därför bara 92%.   

 

Fråga 9. Om du svarade "Annat" på frågan över, vad använder du din kikare mest till? 

Svarade de fyra barnen: 

 När jag började använda kikaren var det mest för att läsa på skyltar. Det funkade inte 

att använda kikaren på bio och sånt. Jag vägrar ha den i skolan. 

 Jag använder den ibland i nya miljöer, som när vi senast var på Kalmar Slott och på 

konserter. 

 Jag tar bara med min kikare på utomlandsresor om jag skulle se på något annat som 

djur för ett exempel. 

 Använder den inte. 

  

Fråga 8. Vad använder du din kikare mest till? 

 
 

 

För att orientera dig 
 

0 0% 

För att identifiera människor 
 

0 0% 

Se på idrott / Bio / Teater 
 

2 17% 

Se på skyltar 
 

2 17% 

I skolan 
 

3 25% 

Annat 
 

4 33% 
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Fråga 11. Om du svarade "Ja, svårt" på frågan över, vad va det som va svårt? 

På frågan svarade barnen: 

 Det var svårt att hitta rätt fokus och inställning. Jag tyckte det tog lång tid och så blev 

det alltid suddigt. 

 Att man var tvungen att hålla på ett speciellt sätt. Jag klarade aldrig det så jag vägrade. 

Nu när jag är äldre har jag sett flera andra med kikare som håller "som dom vill". 

Det var ett barn som svarat ”Ja, svårt på föregående fråga och ett till barn har valt att 

kommentera sitt svar som var ”ganska svårt”.  

 

Fråga 12. Tycker du det är pinsamt eller jobbigt att visa för andra människor att du 

använder kikare? 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Figur 8: Visar fördelningen av barnens uppfattning om att använda kikare inför främmande 

människor. 

Ett resultat av frågan gav att 25% tycker det är pinsamt eller jobbigt att använda kikaren inför 

andra människor, men majoriteten av svaren, de resterande 75% visar de inte tyckte det. 

  

 

Fråga 10. Tycke du det var svårt att lära dig använda kikare? 

    
    
    

 
 
Figur 7: Visar fördelningen mellan vilken svårighetsgrad barnen upplevde att lära sig använda kikare. 

 

Resultatet av fråga tio visar att 50% av de tolv barnen tyckte det var ”svårt” till ”ganska svårt”  

och de resterande 50% av barnen upplevde det ”enkelt” till ”mycket enkelt” att lära sig använda 

kikaren. 
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Fråga 13. Om du svarade "Ja" på förra frågan, vad är det som är jobbigt eller pinsamt? 

På frågan svarade de tre barnen: 

 Jag vill inte att alla frågar varför jag har kikare. 

 Då ser andra att jag är synskadad och det vill jag inte. 

 Alla tittar på mig. Jag vill inte vara annorlunda än andra. 

Kommentarerna på fråga 13 är de tre barn som svarade ”Ja” på föregående fråga. 

 

Fråga 14. Hur tycker du att din kikare fungerar i skolan? 

 

 
                     

Figur 9: Visar fördelningen på hur deras kikare fungerar i skolan. 

Totalt svarade åtta av tolv barn att kikaren inte fungerar att använda i skolan och de andra fyra barnen 

tycker det fungerar alls. 

 

Fråga 15. Om du svarade "Dåligt" eller "Inte alls" på förra frågan, varför? 

Några av barnens svar: 

 Jag har inte den i skolan för då ser alla att jag är synskadad. 

 Jag använder aldrig kikaren i skolan, det är svårt att se i den och därför använder jag 

knappt den. 

 Den är alltid med i väskan men.... Min mamma är envis. 

Se fler av barnens kommentarer i bilaga 5: Kommentarer på fråga 15. 

 

Fråga 16. På frågan: Vilket är ditt största fritidsintresse?  

Uppgav barnen dessa intressen: 

Alltifrån konståkning, cykla, rita, bygga med lego, sjunga, vara med kompisar, gymnastik, 

friidrott, simning, spela piano, resa till Tv-spel och dator...  

 

Bra 
 

4 33% 

Inte alls 
 

8 67% 
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Fråga 17. Hur går det att använda kikaren då. 

 

 

 
 

    

                         Totalt 100%  
 

 

Tabell  10: Visar hur användningen av kikaren fungerar under barnens fritidsintressen. 

 

Tio av tolv barn använder inte sin kikare under sina fritidsintressen och aktiviteter. Ett barn 

tycker att det fungerar bra och det sista barnet tycker fungerar dåligt.  

 

Fråga 18. Är det i någon situation din kikare inte fungerar eller är svår att använda? 

Och i så fall när? 

 Jag tycker inte om kikaren, men jag har en bra kamera som jag använder för att fota 

eller se långt igenom. Det funkar ganska bra tycker jag. Då kan jag förstora om jag vill 

det. En kamera är lättare att ställa in än en kikare och så får allt jag vill se plats på 

bilden. Med kikaren kunde jag bara se en näsa eller ett öga ibland eller inget alls för 

allt var suddigt. 

 Vet inte 

 Jag använder den bara i de situationer jag har glädje av den. 

 På gymnastiken. 

 Det är i många situationer. Har aldrig blivit riktig vän med den. Använder den mest på 

synenhetens träningstillfällen.  

 Jag vet inte jag använder den när den fungerar bra annars använder jag den inte. 

På frågan har sex av tolv barn valt att svara. 

 

Fråga 19. Vi upptäckte ordet synlust under Se Mer-projektet för sju år sedan, vad 

kommer du ihåg ifrån den synträningstiden? 

 

 
 
Figur 11: Visar hur barnen upplevde Se Mer-projektet. 

 

Många av barnen var väldigt små när Se Mer-projektet pågick, fem av barnen var under fem 

år gamla. 

 

Mycket bra  
 

0 

 

0% 

Bra 
 

1 8% 

Dåligt 
 

1 8% 

Klarar mig utan 
 

10 84% 

Roligt 
 

7 58% 

Kommer inte ihåg 
 

5 42% 
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Fråga 20. Ordet "Synlust" beskrivs enkelt som att lusten att se och njuta av det man ser. 

Hur stor synlust har du? (Gradera dig själv på en skal ett till fem, där 1 betyder lite och 

5 mycket 

 

 
      Totalt 100% 

Figur 10: Visar förhållandet mellan barnens nuvarande synlust. 

Resultatet visar att barnen upplever att de har stor synlust, att vilja se och njuta av det de kan 

se även om de är synsvaga, vilket är mycket positivt. 

 

Fråga 21. Har dina möjligheter att se ökat med hjälp av de synhjälpmedel som du 

började använda under Se Mer-projektet? 

 

 

    

Totalt 100% 

Tabell 11: Visar fördelningen mellan hur stor påverkan synhjälpmedlet har haft för att öka barnens 

synsvär. 

Sex av tolv barn upplever att deras möjligheter att se mer har ökat genom de synhjälpmedel 

som barnen fick under projektet.   

 

Fråga 22. Finns det något som du tycker är svårt i livet på grund utav din synsvaghet? 

Något som du skulle vilja göra men som du inte klarar för att synen inte räcker till.  

Alla tolv barn svarade på fråga 22. 

 Se barnens kommentarer i bilaga 5: Kommentarer på fråga 22. 

 

Fråga 23. Har du några tips till andra barn och ungdomar som ska börja använda 

synhjälpmedel som läsglasögon och kikare? 

På frågan svarade tio av tolv barn.  

Se barnens tips och kommentarer i bilaga 5: Kommentarer på fråga 23. 

 

  

  

 
   

 
 

  

4 
 

2 17% 

5 
 

10 83% 

   Ja 
 

6 50% 

   Nej 
 

2 17% 

   Vet ej 
 

4 33% 
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4.2 Se Mer -föräldrarnas frågeenkät 

I enkätundersökningen deltog 13 föräldrar från Se Mer-projektet. En enkät fylldes i per 

hushåll. Studien visar ej vem av föräldrarna som svarat. 

 

Fråga 1a. Hur upplevde du/ni Se Mer-projektet allmänt? 

 

Resultatet av fråga ett svarade 10 av 13 föräldrar att de upplevt Se Mer-projektet ”Mycket 

positivt” och tre svarade ”positivt”. Se svarsalternativen i bilaga 3. 

 
     

Fråga 2b. Skriv gärna ner några egna synpunkter 

Några av föräldrarnas svar: 

 Ett bra pedagogiskt upplägg, med en helhetssyn kring barnet och med fokus på 

uppmuntran och att få träna på att använda sin visuella förmåga.  

 Kikaren han fick utprovad hos er har han haft mycket glädje av. 

 Det var väldigt lärorikt för mig som förälder, inte minst att få träffa andra föräldrar i 

samma situation. Tråkigt att det inte finns några möjligheter till detta efter projektets 

slut. 

 Det var kul att se att våran dotter lärde sig så snabbt och tyckte det var roligt. 

Totalt svarade 10 av 13 föräldrar på fråga 2b. 

Se föräldrarnas vidare synpunkter i bilaga 6: Kommentarer på fråga 2b.  

 

Fråga 3c. Vad tror du/ni Se Mer-projektet betydde för ert barns synlust? 

 
Figur 12: Visar fördelningen mellan hur föräldrarna upplever att projektet påverkat deras barns 

synlust.  

Resultatet av frågan 3c: En av 13 föräldrar svarade ”mycket positivt” på frågan och tio 

motsvarande 77% svarade ”positivt” samt så svarade två föräldrar att de inte hade någon åsikt. 
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Fråga 4d. Gradera ert barns nuvarande synlust på en skala ett till fem, där ett är lite 

och fem mycket. 

 

Figur 13: Visar fördelningen över hur föräldrarna svarade genom poängsättningen av deras barns 

synlust. 

Likt resultatet från barnens frågeenkät fråga 20 så skattade även föräldrarna deras barns 

synlust som stor. 

 

Fråga 5e. Under Se Mer-projektet provade vi ut kikare och läsglasögon, använder ert 

barn synhjälpmedel idag? 

 

 
 

  

 
   

 

Figur 14. Visar fördelningen över föräldrarnas svar på om deras barn använder synhjälpmedel idag 

eller inte. 

Resultatet av frågan visar att nio av 13 föräldrar svarade att deras barn använder 

synhjälpmedel och fyra föräldrar svarade att deras barn inte använder något synhjälpmedel 

idag. 

 

Fråga 6f. Kommentera gärna ditt/ert svar med egna ord. 

Totalt svarade åtta av 13 föräldrar på fråga. 

Se föräldrarnas kommentarerna i bilaga 6: Kommentarer på fråga 6f. 
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Fråga 7g. Tycker du/ni att ert barn klarar sig självständigt med hjälp av sina 

synhjälpmedel i okänd miljö? 

 

 
            Totalt 92% 

Figur 15: Visar fördelningen mellan hur föräldrarna upplever att sitt synsvaga barn klarar sig 

självständigt i okänd miljö med synhjälpmedel. Ett hushåll har valt att ej svara på denna fråga, därav 

12 svar. 

 

Fråga 8h. Tror du/ni att Se Mer-projektets insatser hade någon påverkan på ert barns 

användning av synhjälpmedel? 

 

 
Figur 16: Visar fördelningen av föräldrarnas svar på om Se Mer-projektet påverkat deras barns 

användning av synhjälpmedel. 

Resultatet av fråga 8h visade att 39% av 13 föräldrar tycker att Se Mer-projektet har påverkat 

deras barns användning av synhjälpmedel. 46% upplevde att det gjort det delvis och 

resterande 15%  svarade ”nej” på frågan. 

 

Fråga 9i. Om svaret på förra frågan var "Nej", Varför? 

Se föräldrarnas kommentarer i bilaga 6: Kommentarer på fråga 9i.  

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
 

 46% 

 
 

  

Delvis 
 

 46% 
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Fråga 10j. Har du/ni fortsatt kontakt med syncentralen? 

 

 
   

    

 

Totalt 100% 

Figur 17: Visar fördelningen över hur ofta familjerna har en fortsatt kontakt med syncentralen. 

Resultatet av frågan visar att familjerna har fortsatt kontakt med syncentralen, mer eller 

mindre.  

 

Fråga 11k. Har du/ni några goda råd till andra föräldrar som också har barn med 

nedsatt syn? 

Några av föräldrarnas tips och råd: 

 Att våga prova olika hjälpmedel och även om det inte fungerar alltid för ert barn med 

en gång så kan det finnas en social del i att träffa andra i samma situation och träna 

med dem och att det kan förändras över tid. Barnen mognar och inser att vissa saker 

får de användning för framöver. 

 Att inte se några hinder, bara möjligheter. Barnen utvecklar sina andra sinnen som de 

är duktiga på att kompensera sin nedsatta syn med. 

 Tid! Ge all tid ni kan! Det tar tid att förklara hur allt ser ut. 

 

 Inte bry sig så mycket om vilka "siffror" just ditt barn blivit uppmätt till. Varje barn är 

unikt och varje synstatus är unik. Det är så mycket som spelar roll t.ex. ljus, 

kontraster, tid på dygnet, trött/pigg osv. Allt detta kan göra att det man såg ena dagen 

ser man inte nästa dag. 

 

 Tillrättalägg inte olika miljöer alltför mycket utan stötta barnen i att lära sig egna 

strategier för att klara sig på egen hand. 

 

 Lär barnen sedan tidig ålder att använda alla hjälpmedel som kan användas. 

 

Totalt svarade nio av 13 föräldrar på frågan. 

Se fler tips och råd i bilaga 6: Kommentarer på fråga 11k. 

Ja, ofta 
 

5 38% 

Ja, vid behov 
 

4 31% 

Väldigt sällan 
 

4 31% 

Nej 
 

0 0% 
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4.3 Djupintervjuer med Se Mer- deltagarna 

4.3.1 Intervju med Sara 17 år och mamma Marita, 2012-05-01 

Sara lever som vilken annan tonåring som helst. En positiv tjej med mycket egen vilja och 

med en envishet som handlar om att inte låta hennes synskada vara ett hinder i hennes liv. 

Den ska inte stå i centrum varken för henne eller för hennes familj. Sara har till sommaren 

slutfört första året på gymnasiet, Omvårdnadsprogrammet i Lund. Hon trivs bra i skolan och 

har precis varit ute på sin första praktik i 4 veckor på ett ålderdomshem där hon har hjälp de 

äldre med deras vardagliga sysslor.  

Sara var 8 år när Se Mer-projektet startade och hann fylla 10 år då det avslutades. Sara 

tillpassades ett par  

bifokala glasögon +8D och en monokulär kikare med 4X förstoring, som hon har kvar. Idag 

har hon en +8D kontaktlins på höger öga och ett par kompletterande läsglasögon med +2,5D. 

Sara var med i kikarträningsgruppen och hon kommer mycket väl ihåg hembesöken av Louise 

Hemmingsen. Hon är synpedagog vid syncentralen i Lund och verkade även i Se Mer-

projektets ledargrupp. 

Sara kommer speciellt ihåg två tillfällen från kikarträningen. Ett av dem var ett hembesök av 

Louise Hemmingsen då Sara fick ställa upp alla sina nallar i en stor ring runt omkring henne 

och sedan skulle hon med hjälp av kikaren hitta rätt nalle när Louise sa ett klockslag, t.ex. 

hitta nallen kl 13.00.  

Vid ett annat tillfälle åkte kikargruppen ut på en övning vid köpcentrat Nova Lund. På 

köpcentrats fasad sitter butikernas skyltar placerade bredvid varandra. Övningen gick ut på att 

med hjälp av kikaren kunna identifiera sin favoritbutiks skylt. 

Sara tyckte aldrig att det var svårt att lära sig att använda kikaren. Att kunna orientera sig med 

kikaren eller att ställa in fokus var inga problem då hon kikartränade. Sara berättar också att 

hon till och med kunde få bättre skärpa på sin kikare än vad hennes pappa kunde. Under 

intervjun tillfrågades Sara och hennes mamma Marita om hur mycket  Sara använder sin 

kikare idag. Frågan besvarades med delade meningar. Sara själv tycker inte att hon använder 

kikaren  särskilt mycket, någon gång då och då, hon tar mest med sig kikaren när hon åker på 

semester. Mamma Marita menar på att Sara använder den mycket mer, bland annat för att se 

på avståndsobjekt. 
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Sara fortsätter att berätta att hon tyckte väldigt mycket om samhörigheten mellan optiker, 

synpedagoger och de på syncentralen under Se Mer-projektet. Samarbetet mellan 

yrkesgrupperna ingav en trygghet för henne och hon upplevade att de inblandade var väldigt 

engagerade i henne. 

En annan frågeställning under intervjun var vad hon själv tycker om sin kikare som 

synhjälpmedel. Sara berättade att hon tycker det är bra att hon lärt sig att använda kikaren och 

att den finns där. Det som är extra viktigt för henne är att hon har valmöjligheten om hon vill 

använda kikaren eller inte. För sin egen självkänsla känns det bättre att klara av saker utan 

extra synhjälpmedel, att vara som alla andra, att inte alltid sticka ut och visa att hon är 

synskadad. Sara har stor hjälp av sitt orienteringsminne. Det räcker att mamma Marita hjälper 

till att visa henne vägen första gången, sedan kommer Sara ihåg hur hon ska förflytta sig till 

nästa gång. 

Saras synresa har gått upp och den har gått ner. Idag har hon endast syn på höger öga. I de 

motiga stunderna har Sara alltid haft förebilder att se upp till. Bland annat hade hon en blind 

vän som läste sagor för henne och hennes syster när de var små.  Hennes blinda vän klarade 

sig väldigt bra trots sin grava synskada, vilket inspirerade Sara. En annan förebild hon har haft 

är en av Se Mer-projektets ledare, Krister Inde. Detta eftersom han var en vuxen med ett helt 

normalt liv trots att han hade liknande synproblematik som 

Sara.  

Marita berättar specifikt om ett tillfälle när Sara hade fått 

beskedet om en synförsämring. Hon kunde inte längre läsa 

den raden hon brukade se hos optiker. Stämningen blev 

nedstämd. Dock fick den en snabb vändning efter att Sara 

upptäckte att hon såg att det regnade. Hon såg regndropparna 

på marken för första gången. Jag förstod ingenting, berättar 

Marita. Sara hade fått sämre syn men nu kunde hon helt 

plötsligt se regndropparna. Svaret mamma Marita fick var:  

”Att se bokstäver på en tavla är inte samma sak 

som att se välden”, Sara 14 år.  

 Bild 1. Sara 
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4.3.2 Intervju med Alma 10 år och mamma Jeanette, 2012-05-02 

Alma kommer ut från undersökningsrummet på syncentralen i Lund, hon har varit på 1 års 

kontroll och nu var det lillasyster Agnes tur. 

 

Alma går nu sista terminen i tredje klass. Hennes favoritämne är svenska och sedan kommer 

NO (Natur orienterande ämnen). I skolan använder Alma sin kikare mest för att se vad läraren 

skriver på tavlan, och det är endast i skolan Alma använder sin kikare. Hon har även hjälp av 

en SMART board i klassrummet. På fritiden tycker Alma om att simma, där  favorit simsättet 

är 50 metet ryggsim men det största intresset nu är dans. 

Alma var bara 2 år när Se Mer-projektet startade och 4 år när det avslutades. Alma själv 

kommer inte ihåg något ifrån denna perioden. Hon berättar att hon har ett dataspel och en bok 

”Rabbit & Blixten” hemma som hon fått från Se Mer-projektet och som lillasyster gärna 

använder. Dessutom har hon ett vagt minne av att hon tittade genom en glittrig rulle på ett 

lekfullt sätt. Mamma Jeanette berättar att hon uppskattade all tid som Se Mer-projektet la ner 

på Alma genom många hembesök och även de besök som gjordes på Almas dagis. Det var 

givande att se hur Se Mer-projektets ledare hanterade situationer med ett litet synskadat barn. 

Som hon kunde ta till sig till deras vardag. 

 

Alma har idag en synskärpa på visus 0,2 och trots Almas låga synskärpa upplever hon själv 

inte att det är några större problem. Det som kan vara svårt är att se när kompisar i skolan 

kommer på avstånd, berättade hon. De allra flesta i Almas omgivning vet att hon ser dåligt så 

hon får mycket stöd av sina kompisar automatiskt utan att behöva fråga.       

Hon tycker inte att hon behöver använda sin kikare för att se mer. Mamma Jeanette 

kommenterar att hon tror inte Alma insett fördelarna med att använda sin kikare tillräckligt 

för att hon ska använda den mer. Alma själv säger att hon inte tycker om att folk ska se att 

hon använder en kikare och på så sätt visa att hon är synskadad.  
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4.3.3 Anton Nilsson 16 år, 2012-05-04 

Anton var 7 år när Se Mer-projektet startade och han var 9 år vid dess avslut. Idag är Anton 

16 år och hans stora intresse är att spela piano. Det är inte vilka pianon som helst, utan största 

passionen är äldre flyglar. En favorit är 

flygeln som Anton gärna spenderar 

mycket tid framför finns i S:t Nicolai 

kyrka i Trelleborg. En konsertflygel som 

anses vara en av Sveriges bästa. Anton 

håller ofta konserter i alla möjliga 

sammanhang och ofta för 

pensionärsföreningarna nere i Trelleborg. 

Jag avslutar alltid med en Povel Ramel låt 

som extra nummer, berättar Anton. 

Bild 2. Anton vid flygeln, eget fotografi. 

Till sommaren avslutar Anton nionde klass och ska börja gymnasiet till hösten. Valet är 

glasklart. Det blir estetiska programmet med inriktning musik. Under Se Mer-projektet fick 

Anton en kikare för att kompensera sin dåliga synskärp. Kikaren har han kvar och han 

använder den i de situationer han har glädje av den. Som vid skolutflykter och på semestrar, i 

nya okända miljöer. På frågan om det fanns något Anton önskade han kunnat göra men som 

hans syn inte räcker till svarade han som de flesta synsvaga ungdomar. Att få köra bil. Men 

som tur är har Anton en pappa som jobbar med motorsport så han brukar få köra egen bil på 

Svampabanan, med pappa som Co driver. 

Allmänt är det mycket svårt i trafiken, här hemma kan jag inte gå 

över vägen på egen hand, berättar Anton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Bild 3. Eget fotografi. 

 

"Sju år efter SE MER åker Anton Nilsson runt och underhåller med sin musik och han har 

alltid någon överraskning i kikaren...." 
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4.4 Syncentralerna 

24 syncentraler av 33 svarade på de följande frågorna. 

Vid vilken ålder börjar ni prova ut optiska hjälpmedel för barn med nedsatt syn? 

Resultatet på fråga 1:  

När utprovning av optiska hjälpmedel sker, var det återkommande svaret att utprovningen 

sker individuellt, det är olika från barn till barn och det beror på barnets mognadsålder. Det 

handlar om att titta till varje barns individuella utveckling och att anpassa utprovningen efter 

det. Tillpassning av optik sker när barnets egna intresse och nyfikenhet finns. Det inte är 

åldern som avgör utan det är när behovet finns. Behov av att vilja se mer, som detaljer och 

undersöka föremål mer noggrant, börjar när barnet är omkring två år (enligt den dynamiska 

synutvecklingen). Majoriteten av syncentralerna svarade att vid 2-3 års ålder var vanligt att de 

började introducera optik på ett lekfullt sätt, t.ex. med en glittrig rulle att titta igenom.  

 

Har Se Mer-projektet på något sätt inspirerat och hjälpt er med utprovning, tillpassning 

och träning av optik för barn med nedsatt syn?  

Resultatet på fråga 2:  

Responsen från syncentralerna på denna fråga var ett mycket positivt resultat. 21 utav 24 som 

svarade tyckte att Se Mer-projektet inspirerat och motiverat dem till att utveckla deras 

tillpassning av optik till små barn. Framförallt vid kikarträning.  

Se Mer-materialet har också bidragit till en nationellt referering i mellan syncentralerna, vilket 

har skapat möjligheten att kunna diskutera resultat från Se Mer -lekar/övningar syncentralerna 

emellan. Se Mer-materialet hade också bidragit till att ett flertal syncentraler startat upp 

kikarträningsgrupper. Detta tackvare den väl utvecklade kikarträningsmetodik som 

syncentralerna fick tillgång till i Se Mer-väskan vid projektets avslut år 2005.   

Hos ett fåtal av syncentraler hade Se Mer-projektets material inte tagit lika stor form. Det  nya 

materialet var till en början inspirerande och motiverande, men på grund av för lite tid för 

tillpassning och resurser som personal fallit ut. På ett ställe hade Se Mer-projektets material 

inte används alls. 
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Ge gärna några kommentarer kring hur Synträning för barn har utvecklats vid er 

syncentral de senaste fem åren.   

 Resultatet av fråga 3. 

Alla hade kommenterat frågan och ett sammanställt resultat av frågan var att syncentralerna 

nu är mer uppmärksamma på det individuella barnets  mognad och ser till hela barnets 

kompetenser och förmågor istället för att döma efter en viss ålder. De vågar prova optiska 

lösningar tidigare och utvärderar sedan därefter. Att det måste få ta tid och att barnet är 

intresserat och motiverat. Hjälpmedel som optik  kommer inte till sin rätt/nytta av sig självt. 

Det är viktigt att få de vuxna, föräldrarna att förstå vinsten av vad träningen ger i 

förlängningen. Eftersom de små barnen oftast tycker att de klarar sig bra ändå, utan 

hjälpmedel.   

 

Kikarträningsgrupper har ökat på syncentralerna runt om i landet. Idag finns det större 

möjligheter till kikarträningsgrupper än vad som funnits tidigare.  
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5. Diskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka de effekter som tidig introduktion av optik till 

barn med nedsatt syn medför genom en uppföljning och utvärdering av Se Mer-projektet som 

pågick under år 2003 till år 2005. 

5.1 Se Mer Barnen/deltagarnas frågeenkät 

Resultatet av fråga ett och två blir en aning missvisande, eftersom endast ett alternativ gick att 

välja på fråga ett, där möjligheten att välja fler av alternativen skulle givit ett mer rättvisande 

resultat, eftersom de flesta synsvaga har och använder sig av mer en ett synhjälpmedel.  

 

Resultatet av fråga 21 från barnens frågeenkät svarade 6 av 12 barn att deras synmöjligheter 

har ökat tack vare de synhjälpmedel dem fick under Se Mer-projektet. Det innebär att Se Mer-

projektet givit ett mycket positivt resultat som faktiskt visar på att 50% av de synsvaga barn 

som deltog i undersökningen haft positiv nytta av Se Mer-projektet. 

Två barn svarade att möjligheterna inte har ökat. En anledning till ett av svaren var att barnet 

är lika ointresserad av att använda hjälpmedel nu som då, vilket visar att intresset av att ta till 

sig synträning och använda de optiska hjälpmedel som tillpassas, måste finnas hos det 

synskadade barnet.  

 

Att vara synskadad och ha synhjälpmedel betyder inte att synhjälpmedlet/kikaren alltid 

behöver användas. 9 av 12 av barnen uppger att de använder sin kikare, inte ständigt och 

kanske heller inte så ofta, men det viktiga är att den finns där och att de kan använda den i 

situationer de har glädje av den, framförallt i nya miljöer, på semester, för att titta på djur eller 

att se på avstånd i kulturella sammanhang. 

 

På fråga 10 svarade 50% av barnen att det var enkelt till mycket enkelt att använda kikare, 

medan hälften av barnen uppgav att kikaranvändning var ganska svårt till svårt. Det svåraste 

var att hitta rätt fokus med sin kikare. Att få bilden tillräckligt tydlig. En idé för att förbättra 

kikaren som hjälpmedel skulle kunna vara att utveckla kikaren och ge den autofokusfunktion, 

eftersom denna teknik redan finns i många av de produkter som finns på marknad. Ett 

gemförbart exempel skulle kunna vara systemkameran, den har båden en manuellt fokus och 

ett autofokus, för att få bilden extra tydlig. 
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Denna funktion skulle kunna underlätta för synskadade barn som upplever att det är svårt att 

använda kikare. Eftersom svårigheten är att få tillräckligt tydlig bild, samt att hitta föremålet 

de vill titta på.  

 

Några av barnen uppgav i undersökningen att det var jobbigt eller pinsamt att använda sin 

kikare inför andra. En reflektion över dessa kommentarer var att göra kikaren mer attraktiv. 

Om barnen själva fick möjlighet att välja mellan olika färger och mönster, skulle den 

fortfarande vara pinsam? Skulle motivationen för användandet av sitt hjälpmedel öka vid en 

mer individanpassad design?  

En förändring av att tidigare tillpassa optik till små barn med nedsatt syn har börjat men 

marknaden för detta har inte hängt med. Någon form av barnanpassad kikarmarknaden finns 

inte. Kanske är marknaden för liten för att denna förändring ska kunna ske eller är den bara 

outvecklad?  

 

Att ta till sig ett hjälpmedel och acceptera det har en stor betydelse för hur användandet av 

synhjälpmedel kommer att se ut för den synsvaga. Det är känsligt att sticka ut och vara 

annorlunda när man växer upp. Den där riktiga självkänslan och självtilliten finns inte där 

som liten. I de båda djupintervjuerna uppgav flickorna att de helst inte ville visa för andra att 

de är synskadade, genom att använda sin kikare för att se. De vill inte sticka ut och vara 

annorlunda. Några av Se Mer barnen uppger att de fått negativa kommentarer när de använt 

sin kikare inför andra. T.ex. i skolan.  

Att använda en kikare för att kunna se mer av omvärlden kan kännas som självklart för en 

normalseende, men för ett synsvagt barn kan det vara jobbigt att behöva visa sin ”svaghet”. 

De synsvaga barn/ungdomar som deltog i undersökningen påvisade att de ofta vill klara sig 

själva, utan att använda sina synhjälpmedel. 10 av 12 svarade att de klarar sina intressen och 

sin fritid utan hjälpmedel. Kanske handlar det om att bemästra sin egen svaghet eller bara ha 

egentid där synskadan inte spelar någon roll? (Inde, 2003). 

 

5.2 Föräldrarnas frågeenkät 

Resultaten av föräldrarnas frågeenkät visar på en mycket positiv respons (77%) av att delta i 

Se Mer-projektet. De upplever projektet positivt och lärorikt för dem som föräldrar till ett 

synskadat barn. 38 % av föräldrarna svarade att Se Mer-projektet hjälpt till och påverkat 

användningen av synhjälpmedel för deras barn.  
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Sista frågan 11k fick Se Mer föräldrarna ge råd och tips som de skulle ge för att hjälpa andra 

föräldrar i samma situation. Där ett positivt tänkande verkligen framträder och budskapet att 

allting går om man bara vill ge det tid och att man engagerar sig som förälder och familj, att 

se möjligheterna istället för det negativa. Resultatet på frågan ger ett vidare budskap för en 

fortsatt introduktion av optik för barn med nedsatt syn.  

 

5.3 Framtiden 

Med föräldrarna och barnens positiva upplevelse från Se Mer-projektet, som i många 

avseenden har skapat möjligheter och nya kunskaper för familjerna så ser framtiden ljus ut. 

Effekten av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn är positiv, vilket denna 

uppföljning visat. Förhoppningarna om en fortsatt utveckling av metoder, material, kunskap 

och marknaden för synhjälpmedel ska fortskrida finns.     

 

5.4 Syncentralerna 

Svaren från syncentralerna var mycket positiva. Utvecklingen har gått framåt och sättet att 

hantera tillpassning av optik för små barn har förändrats de senaste fem åren, i den positiva 

riktningen. Kikarträningsgrupper har startats upp runt om i landet vilket innebär att mer hjälp 

och utrymme finns för att kunna tillpassa kikare till synskadade barn.  

 

5.5 Arbetets begränsningar 

Det svåraste med denna undersökning var att komma i kontakt med så många som möjligt av 

Se Mer deltagarna, barn och föräldrar. Under sju års tid har mycket hänt, nya e-postadresser, 

nya telefonnummer och adresser. Av de kontaktuppgifter som fanns sparade över barnen på 

Certec i Lund var bara hälften fortfarande korrekta. En annan begränsning var att få snabb 

respons via e-post, både vid första utskicket, angående intresse av att delta samt vid det andra 

utskicket, som var att besvara de elektroniska frågeenkäterna. Att hålla kontakt och få svar via  

e-post drog ut på tiden.   

Undersökningsgruppen var liten. Detta beror på att en liknande studie inte tidigare gjorts i 

Sverige, samt att antalet deltagare från Se Mer-projektet inte gick att påverka. Utgångsläget 

var totalt 17 barn och 12 av dem ställde upp i undersökningen. Fanns inte någon 

kontrollgrupp att gemföra med. 



 

33 

 

6 Slutsats 

Effekten av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn är positiv. Hälften av barnen 

använder fortfarande kikaren som provades ut i Se Mer-projektet och syncentralerna har 

inspirerats att startat träning tidigare. För att uppnå en optimal effekt av ett hjälpmedel måste 

man ta hänsyn till barnets mognad och utveckling. 
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Tackord 

Tack …  

…till alla som deltagit i undersökningen. 

…till Sara och Marita  

…till Alma och Jeanette 

…till Anton 

…till min handledare Krister Inde 

…till Certec i Lund 

…till Malin, min storasyster. 

 

för hjälp med arbetet  
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Bildhänvisning: 

 Introduktionsdelen:  

Bild 1. Se Mer projektets original logotype 

Bild 2. Ett fotografi  från Se Mer projektet år 2003-2005. 

Bild 3. Ett fotografi på material från Se Mer projektet år 2003-2005. 

 

 Resultat delen: 

Figurer och tabeller i resultat delen; Figur 4-17. Är skapade i programmet Google 

Doc. 

 

I djupintervjuerna: 

Bild 1. Eget fotografi som Sara själv skickat. 

Bild 2 och 3. Fotografier som Anton själv har skickat. 

 

 



 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Kommer du ihåg Se Mer-projektet i Lund för sju år sedan? 

Ditt barn var ett av sjutton barn som alla hade nedsatt syn som var med i vårt projekt Se Mer.  

Vi som var med i projektet undrar förstås hur det har gått för barnen. Framför allt frågar vi oss 

hur det gick med hjälpmedlen som vi tränade in - om de fortfarande fungerar och om ni fått 

fortsatt hjälp vid syncentralen i Lund. På Se Mer-tiden hade ni ju kontakt med fyra olika 

syncentraler, och kanske som ett resultat av vårt fokus på barns synträning och habilitering, så 

koncentrerades barnverksamheten till Lund. Se Mer-materialet spreds också till landets alla 

34 syncentraler - så vi har Allmänna Arvsfonden att tacka för mycket.  

Vi som arbetade i projektet är spridda för vinden: Jörgen Gustafsson är nu docent och leder 

optikerutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Louise Hemmingsen är synpedagog vid 

syncentralen i Halmstad och Malena Grube arbetar vid syncentralen i Malmö medan jag - 

Krister Inde - håller på med lite olika projekt från mitt företag Indenova AB.  

Men det intressante är - hur gick det för ditt barn? 

Vid optikerutbildningen i Kalmar har en av studenterna intresserat sig för Se Mer-projektet. 

Hon heter Johanna Wigren och ska nu i sitt examensarbete försöka svara på den här frågan 

om hur tidig träning påverkar barn senare i livet.  

Vill du vara med och svara på några enkla frågor och hjälpa/biträda eller låta ditt barn att 

svara på några egna frågor?  

Då skickar du tillbaka det här mailet med ett ja - eller nej. Helst före den 25 mars. Det är 

självklart helt frivilligt både från din och ditt barns sida. Det är man noga med att påpeka i 

etikbeslutet om Se Mer-projektet, och från vår sida är vi noga med att påpeka att den här 

typen av projekt ska ge dig och de andra i gruppen ett mervärde. Men svara gärna så får du 

sedan en elektronisk blankett som du besvarar direkt via e-post - det är väldigt enkelt och tar 

bara några minuter.  

Självklart vore det roligt att träffa alla igen och se hur alla har vuxit och vi andra har åldrats… 

Men det går bli i en annan framtid. Fast jag minns tydligt när barnen fick se en riktig brandbil 

inifrån och när …  

Jag/vi hoppas att ni har det bra och att ni är intresserade av att svara på frågorna. Några 

kommer också att bli uppringda för en djupintervju och du får gärna ange att du är intresserad 

av det. Du får sedan också resultatet via e-post i slutet av maj månad.  

Allt gott inför en vacker vår i Skåne. Vi andra i Värmland får väl vänta ett tag till… 

Krister Inde   Johanna Wigren 

Krister Inde    Johanna Wigren 

Handledare    optikerstudent 



 

 

Bilaga 2 

Deltagarna i Se Mer-projektet, Barnen / Ungdomarnas Enkät 

 

Tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn. Denna enkät fylls i av dig som deltog i 

Se Mer-projektet för 7 år sedan. Fyll i dina svar och tryck sedan på "skicka".  

 

Kön 

 Kille 

 Tjej 

 

Ditt födelsenummer (ÅÅMMDD) 

 
 

Fråga 1. Vad har du för synhjälpmedel idag? 

 Kikare 

 Kikarglasögon 

 Läsglasögon 

 Förstorande tv-system 

 Annat 

 

Fråga 2. Om du svarade "Annat" på frågan innan, vilket annat synhjälpmedel?

 
 

 

Fråga 3. Ungefär hur gammal var du när du fick din första kikare? 

 
 

 

Fråga 4. Använder du samma kikare som du fick under Se Mer- projektet år 2003? 

 Ja 

 Nej 



 

 

Fråga 5. Om du svarade "Nej" på frågan ovan, vad har du istället?

 
 

Fråga 6. Vad tyckte du om att börja använda en kikare som synhjälpmedel? 

 Vill inte 

 Jobbigt 

 Kul 

 Spännande 

 

 

Fråga 7. Vilken förstoring har du på din kikare? 

 
 

 

Fråga 8. Vad använder du din kikare mest till? 

 För att orientera dig 

 För att identifiera människor 

 Se på idrott / Bio / Teater 

 Se på skyltar 

 I skolan 

 Annat 

 

Fråga 9. Om du svarade "Annat" på frågan över, vad använder du din kikare mest till?

 
 

 

Fråga 10. Tycke du det var svårt att lära dig använda kikare? 

 Ja, svårt 

 Ganska svårt 

 Enkelt 

 Mycket enkelt 

 

 



 

 

Fråga 11. Om du svarade "Ja, svårt" på frågan över, vad va det som va svårt?  

Exempel: Ställa in rätt skärpa? hitta föremålet du vill titta på?

 
 

Fråga 12. Tycker du det är pinsamt eller jobbigt att visa för andra människor att du använder 

kikare? 

 Ja 

 Nej 

 Jag bryr mig inte 

 

Fråga 13. Om du svarade "Ja" på förra frågan, vad är det som är jobbigt eller pinsamt? 

 
 

 

Fråga 14. Hur tycker du att din kikare fungerar i skolan? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Dåligt 

 Inte alls 

 

Fråga 15. Om du svarade "Dåligt" eller "Inte alls" på förra frågan, varför?

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fråga 16. Vilket är ditt största fritidsintresse? 

 
 

Fråga 17. Hur går det att använda kikaren då. 

 Mycket bra 

 Bra 

 Dåligt 

 Klarar mig utan 

 

Fråga 18. Är det i någon situation din kikare inte fungerar eller är svår att använda? Och i så 

fall när? 

  
 

 

Fråga 19. Vi upptäckte ordet synlust under Se Mer-projektet för sju år sedan, vad kommer du 

ihåg ifrån den synträningstiden? 

 

 Roligt 

 Tråkigt 

 Kommer inte ihåg 

 Lärde mig använda kikare 

 

 

Fråga 20. Ordet "Synlust" beskrivs enkelt som att lusten att se och njuta av det man ser. Hur 

stor synlust har du? (Gradera dig själv på en skal ett till fem, där 1 betyder lite och 5 mycket) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 



 

 

 

Fråga 21. Har dina möjligheter att se ökat med hjälp av de synhjälpmedel som du började 

använda under Se Mer-projektet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

Fråga 22. Finns det något som du tycker är svårt i livet på grund av din synsvaghet? Något 

som du skulle vilja göra men som du inte klarar för att synen inte räcker till. 

 
 

 

Fråga 23. Har du några tips till andra barn och ungdomar som ska börja använda 

synhjälpmedel som läsglasögon och kikare? 

 
 
Stort tack för dina svar och för att du ville vara med i en uppföljning av Se Mer-projektet 

.  
 

Skicka
 

    



 

 

Bilaga 3 

Förälder / Föräldrar Enkät 

Vara förälder till barnen i Se Mer-projektet. Som förälder/föräldrar besvara följande frågor 

och avsluta sedan med att trycka på "Skicka". Ert barn svara på en egen enkät som kommer i 

ett separat mail till er e-post. 

 

Fråga 1a. Hur upplevde du/ni Se Mer-projektet allmänt? 

 

 Mycket positivt 

 Positivt 

 Ingen åsikt 

 Negativt 

 

Fråga 2b. Skriv gärna ner några egna synpunkter 

 

 

Fråga 3c. Vad tror du/ni Se Mer-projektet betydde för ert barns synlust?  

Med sina hjälpmedel 

 

 Mycket positivt 

 Positivt 

 Ingen åsikt 

 Negativt 

 

Fråga 4d. Gradera ert barns nuvarande synlust på en skala ett till fem, där ett är lite och fem 

mycket. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 



 

 

Fråga 5e. Under Se Mer-projektet provade vi ut kikare och läsglasögon, använder ert barn 

synhjälpmedel idag? 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 6f. Kommentera gärna ditt/ert svar med egna ord.

 

 

Fråga 7g. Tycker du/ni att ert barn klarar sig självständigt med hjälp av sina synhjälpmedel i 

okänd miljö? Med kikare, glasögon 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 

Fråga 8h. Tror du/ni att Se Mer-projektets insatser hade någon påverkan på ert barns 

användning av synhjälpmedel? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 

Fråga 9i. Om svaret på förra frågan var "Nej", Varför?

 

 

Fråga 10j. Har du/ni fortsatt kontakt med syncentralen? 

 Ja, ofta 

 Ja, vid behov 

 Väldigt sällan 

 Nej 

 



 

 

Fråga 11k. Har du/ni några goda råd till andra föräldrar som också har barn med nedsatt syn?

 

 

Tack för dina svar och för att ni ville vara med i en uppföljning av Se Mer-projektet 

 

Skicka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Enkla frågor till de svenska Syncentralerna. 

 

Bästa enhetschef/synpedagog eller motsvarande! 

Mitt namn är Johanna Wigren och jag går sista terminen på Optikerprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag håller nu på med mitt kandidatarbete och jag skulle behöva 

er/din hjälp. Mitt kandidatarbete handlar om att utvärdera Se Mer-projektet, ett projekt som 

ägde rum vid Certec i Lund 2003 till år 2005. 

Se Mer-projektet gick ut på att tillpassa optik så som handhållna kikare, läsglasögon och 

annan optik till små barn med nedsatt syn. I Se Mer-projektet deltog totalt 17 barn med 

varierande synrester och synskärpa (S=0,05 till S=0,3) i åldrarna 2 till 7 år. 

 

Efter projektet år 2005 ska alla syncentraler fått en Se Mer -väska med material i som 

utvecklades under Se Mer-projektets gång, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Materialet i 

Se Mer-väskan utvecklades med tanken att underlätta och förhoppningsvis underlätta 

tillpassningen av optik för barn med nedsatt syn. 

Jag behöver nu er hjälp att få svar på ett par frågor kring just tillpassningen av optik för barn 

med nedsatt syn. Det tar bara ett par minuter av er tid men det har stor betydelse i mitt arbete. 

Här är de två frågorna som jag ber dig att besvara på i ett mail till mig. Be gärna någon som 

har särskilt ansvar för barnen på syncentralen att svara. 

Jag vore mycket tacksam att få svar före den 15 april - och gärna tidigare. Svara på min e-

post-adress Johannawigren89@hotmail.com     

Här är frågorna: 

1. Vid vilken ålder börjar ni prova ut optiska hjälpmedel för barn med nedsatt syn?  

2. Har Se Mer-projektet på något sätt inspirerat och hjälpt er med utprovning, tillpassning och 

träning av optik för barn med nedsatt syn?  

3. Ge gärna några kommentarer kring hur Synträning för barn har utvecklats vid er syncentral 

de senaste fem åren.    

 

Bästa hälsningar 

Johanna Wigren, Optikerstudent 

Linnéuniversitetet Kalmar 

mailto:Johannawigren89@hotmail.com


 

 

Bilaga 5  

Kommentarer ifrån barnens frågeenkät 

 

Barnens kommentarer på fråga 15. 

 Fråga 15. Hur tycker du att din kikare fungerar i skolan? 

Fråga 16. Om du svarade "Dåligt" eller "Inte alls" på förra frågan, varför? 

På frågan svarade barnen såhär: 

 Jag använder inte den för att jag inte behöver den i skolan och för att det är jobbigt att 

alltid komma ihåg alla saker. 

 Jag har inte den i skolan för då ser alla att jag är synskadad. 

 Använder den inte där. Bara på ev. skolresor. 

 Eftersom jag har mitt förstorande Tv-system så behövs inte kikaren 

 Jag använder aldrig kikaren i skolan, det är svårt att se i den och därför använder jag 

knappt den. 

 Använder inte.  

 Har inte haft den i skolan alls. 

 Den är alltid med i väskan men.... Min mamma är envis. 

 

Barnens kommentarer på fråga 22.  

Fråga 22. Finns det något som du tycker är svårt i livet på grund utav din synsvaghet? 

Något som du skulle vilja göra men som du inte klarar för att synen inte räcker till.  

 Att kunna köra bil, läsa vilka böcker jag vill, vara utan mina mörka glasögon, vara i 

solen och kunna se. 

 Jag vill inte vara synskadad för hade jag inte varit det så hade allting varit mycket 

lättare. Att vara med i friidrottstävlingar. Skulle vilja kastat spjut och hoppat stavhopp 

- det kan jag inte idag. 

 Lättare att ha/vara med kompisar. 

 Jag hade klarat mig själv mycket bättre och hade inte varit så beroende av att ha någon 

som berättar allt för mig. 

 Känna igen människor från en bit avstånd 

 Klara mig bättre i trafiken, här hemma kan jag inte gå över vägen själv. 

 Se bättre på avstånd. Tex. när är kompis säger titta där så ser jag inte det. 

 Jag lever som att jag ser som alla andra. Jag klarar av det mesta och jag brukar inte 

tänka på saker som jag inte kan klara av på grund av min syn… 

 Nej, allt jag velat göra det gör jag på mitt sätt som att cykla och åka skidor. 



 

 

  Hänga med snabbare, kan vara svårt att hänga med på en del saker i skolan och 

idrotten t.ex. friidrott ute och orientering.  

 Bollsporter 

 Jag skulle vilja jaga med min pappa som är jägare. Ha mer kompisar, de tycker att jag 

har konstiga ansiktsuttryck och sen kan jag inte vara med och spela fotboll och pingis 

på rasterna. 

 

Barnens tips och kommentarer på fråga 23. 

Fråga 23. Har du några tips till andra barn och ungdomar som ska börja använda 

synhjälpmedel som läsglasögon och kikare? 

 Nej. 

 Man ska bestämma själv. 

 Inte just nu. 

 Ha med kikaren hela tiden, du vet aldrig när du kan behöva den. 

 Ni behöver inte tycka att det är pinsamt att använda synhjälpmedel även om jag tycker 

det. 

 Att inte skämmas, man förlorar bara själv på att inte använda sina hjälpmedel. 

 Man ska själv bestämma vad det är för hjälpmedel man behöver. Föräldrarna eller 

skolan ska inte tvinga en till att behöva använda något som man själv inte vill.  

Man ska inte skämmas för att man behöver ha extra hjälp om man ser dåligt. Det är 

bättre att man berättar för människor ex klassen så att dom förstår. Då slipper man 

kanske frågorna om varför man inte är med på vissa lekar på idrotten eller om varför 

man har en stor maskin i klassrummet som zoomar in läraren. 

 Gå med i projekt för det är roligt. senaste projektet är NIVINAVI som gör att jag kan 

lära mig med hjälp av mobilt dataspel att hitta till nya ställen eller gå ut och röra på 

mig fast jag inte ser så bra. 

 Gör det som känns bäst för dig! Alla är vi olika! Men ge det en chans.....men trivs du 

inte med hjälpmedlet så strunta i det och prova om några år igen. 

 Att inte bry sig om vad andra tycker. 

 

  



 

 

Bilaga 6  

Föräldrarnas kommentarer på frågeenkäten 

 

Föräldrarnas kommentarer på fråga 2b.  

 

Fråga 1a. Hur upplevde du/ni Se Mer-projektet allmänt? 

Fråga 2b. Skriv gärna ner några egna synpunkter 

 Ett bra pedagogiskt upplägg, med en helhetssyn kring barnet och med fokus på 

uppmuntran och att få träna på att använda sin visuella förmåga.  

 Se Mer var ett helt fantastiskt projekt. Vårt barn minns det ännu. 

 Min son såg fram emot mötet med Louise och Malena och deras träningsstund med 

kikaren. det blev en rolig lek. 

 Roligt att få vara med om detta försök att se hur pass tidigt man kan börja synträna. 

 Kikaren han fick utprovad hos er har han haft mycket glädje av. 

 Bra initiativ. Att någon kom på besök i skolan och hemma då såg man hur barnet 

upplevde vardagen. Även alla träffar med personal och andra barn var givande och 

intressant. 

 Bra att träffa andra familjer, man känner sig "hållen" när projekt som detta finns. 

 Eftersom vår son inte var/är särskilt intresserad av hjälpmedel så var den delen lite av 

en kamp då han var helt ointresserad. Han tyckte det roligaste var att "leka" med 

tanterna (Louise & Malena). 

 Det var väldigt lärorikt för mig som förälder, inte minst att få träffa andra föräldrar i 

samma situation. Tråkigt att det inte finns några möjligheter till detta efter projektets 

slut. 

 Det var kul att se att våran dotter lärde sig så snabbt och tyckte det var roligt. 

 

Föräldrarnas kommentarer på fråga 6f. 

Fråga 5e. Under SE MER-projektet provade vi ut kikare och läsglasögon, använder ert 

barn synhjälpmedel idag? 

Fråga 6f. Kommentera gärna ditt/ert svar med egna ord. 

 Vårt barn har ett antal olika optiska hjälpmedel bl.a. kikare, luppar, läsglasögon, hon 

har provat linser och detta även i samband med glasögon men tyvärr är hon inte 

bekväm med detta och har inte insett vinsten med att nyttja dessa hjälpmedel. Tyvärr 

och trots motivation så använder flickan inte sina hjälpmedel i den utsträckning vi 

önskar och hoppats på. Vi vet att en anledning är att något retat henne för dessa 

hjälpmedel och en annan är att vår dotter aldrig erkänt sin funktionsnedsättning. Hon 

väljer ofta att inte använda hjälpmedel i sammanhang med andra med rädsla av att 



 

 

andra ska upptäcka att hon är synskadad. Detta är ett stort dilemma och vi har arbetat 

med olika metoder och motivationer för att motverka detta, dock utan resultat. 

 

 Är inte vän med kikaren. Använder bara kikare då han ska träffa sina kompisar på 

synenheten Är mer en social grej att göra saker tillsammans med likasinnade.  

Hans bästa synhjälpmedel är datorn och CCTV. Tar hjälp av CCTV att skriva 

svartskrift, läsa sina sms i mobilen eller skicka dem etc. ( han är punktskriftsläsare och 

gravt synskadad.) 

Iphone och Ipad är också stora synhjälpmedel för honom. Förstoringsfunktion etc. 

Glasögon som solskydd ute och inne i skolan speciellt. 

 

  Dålig på att använda kikaren, då hon tycker att det är pinsamt och vill inte sticka ut 

från mängden. Kanske ser hon inte tillräckligt dåligt för att förstå fördelarna med att 

använda synhjälpmedel. 

 

 Har inget behov at glasögon längre. Upplever att synen är densamma utan glasögon. 

 Använder kikaren om vi ska besöka nya platser eller konserter.  

 Det var speciellt positivt att ni jobbade så mycket med kikare i projektet. 

 

 Vi får mycket hjälp av synpedagogen på Syncentralen i Lund. Det senaste halvåret har 

vårt barn fått nya glasögon, läsglasögon, ny handkikare, en "arm" till bildskärmen på 

skolan och han har just varit och provat ut en avståndskamera (också för att använda i 

skolan). 

 

 Vill klara sig så mycket som möjligt utan synhjälpmedel. 

 

Föräldrarnas kommentarer 4.1.1.3 

 

Tror du/ni att Se Mer-projektets insatser hade någon påverkan på ert barns användning 

av synhjälpmedel? 

Om svaret på förra frågan var "Nej", Varför? 

 Inledningsvid var flickan motiverad och gjorde sin "hemläxa" med sin kikare. Hon 

fick vidare adekvat stöd från syncentralen som gjorde olika aktiviteter med flickan och 

kikaren.  

Men någon retade henne, hon vägrade använda kikaren. Hon hittade en annan strategi 

då hon hade en kamera med lång zoom. Vid exempelvis olika tillställningar så tittade 

hon genom eller fotograferade med kameran och förstorade och fick se vad hon ville 

se. Så vårt barn använder kameran mycket istället för kikare. Då hon har ögondarr så 

var det ofta problematiskt att ställa in rätt skärpa. Hon kom själv på iden med kameran 

och detta funkar ok idag och är inte avvikande. Enligt vår dotter så fotograferar alla 

men alla har inte kikare. 

 

 Han var/är helt ointresserad av synhjälpmedel. 



 

 

 

Föräldrarnas kommentarer 4.1.1.4 

 

Har du/ni några goda råd till andra föräldrar som också har barn med nedsatt syn? 

 Motivera barnet att använda ögonen så mycket det går och lyssna inte på vad de säger 

i Stockholm. Det är viktigt att stimulera de celler som finns. Försök i så tidigt skede 

som möjligt göra hjälpmedel som en självklarhet i vardagen. Besök dagis och skola 

tidigt och förklara varför hjälpmedel måste användas, låt alla barnen förstå varför så 

kanske man minimerar risken för annorlundaskap. Vi gjorde alla delaktiga, men tyvärr 

brast förståelsen hos en pedagog, vissa barn tog efter och sedan var vår dotter 

stämplad och ville inte använda hjälpmedel. 

 

 

 Engagera sig i projekt, bli medlem i SRF, skapa kontakter, både för sin egen skull, 

men framför allt för barnets skull. Det kan vara bra i framtiden. Inte göra synskadan 

som en identitet för barnet. Allt går att göra trots synskadan, kanske bara på ett annat 

sätt. 

 

 

 Att tidigt hitta rätt hjälpmedel. Att stå på sig. Hjälpmedel måste följa med i tiden t.ex. 

I-pad, bärbara datorer, Daisy reader i telefonen osv. 
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