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Abstract 

 
Denna studie handlar om barn med synskada i förskolans verksamhet. Syftet med 

arbetet är att ta reda på hur pedagoger arbetar med att integrera synskadade barn i 

en grupp med seende barn. Uppsatsen definierar olika typer av synskada, de som 

nämns är måttligt synskadade, uttalat synsvaga och gravt synskadade eller blinda. 

Det som även belyses är vad samhället har för ansvar när det gäller resurser till de 

individer som är i behov av särskilt stöd. Den kommer även att innefatta vad det 

finns för resurser tillgängliga för barn med denna form av funktionsnedsättning. För 

att kunna bemöta och stimulera dessa barn, är det väsentligt att känna till deras 

utveckling och vad de möter för hinder i deras vardag.  

Studien är baserad på fyra intervjuer, de personer som deltog var två pedagoger, en 

specialpedagog och en rektor från förskolans verksamhet. Resultatet av 

granskningen visar på att samtliga informatörer har erhållit utbildning inom detta 

område. Utbildningen fullföljdes, efter att beslutet hade fattats om att ett synskadat 

barn skulle medverka i barngruppen. Även arbetet med att inkludera det 

synskadade barnet i en grupp med seende barn, visade sig vara likartad mellan 

intervjupersonerna. I diskussionen diskuteras kopplingen mellan litteratur och 

intervjuer, och en återkoppling till frågeställningarna framhålls.    

 

Ämnesord: Barn med synskada, samspel, resurser och hjälpmedel, förskolan.    

 



1 
 

1. Inledning 
Denna uppsats handlar om barn med någon form av synskada i förskolan. Detta ämne valdes 

utifrån tidigare praktikperioder som genomförts, där det fanns barn med denna 

funktionsnedsättning på avdelningen. I denna period uppstod intresset för barn i behov av 

särskilt stöd. Studien innefattar även hur pedagogerna planerar verksamheten efter barnens 

behov på förskolan, och hur barn med synskada integreras i barngruppen.  I lpfö98, reviderad 

2010, framgår det att  

 

“Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så 

att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 

tillgång i gruppen” (Lpfö98, reviderad 2010:05). 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur barn med någon form synskada integreras i förskolan och 

vilka resurser som finns.  

 

För att klargöra detta syfte kommer vi att utgå från dessa frågeställningar: 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna i förskolan med att integrera barn som har någon 

form av synskada i en grupp med seende barn? 

  Vilka resurser finns tillgängliga för synskadade barn så att de ska kunna uppleva 

jämlikhet? 
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2. Bakgrund 
 

2.1.1 Olika typer av synskada  

Det finns flera definitioner på vad det innebär att ha en synskada. När man talar om synskada 

går det att läsa i Carlsons (2010) bok Med leken i sikte att det handlar om en person som har 

en form av synnedsättning som inte kan lösas med hjälp av enbart glasögon. Personen är 

därmed beroende av andra medel för att kunna klara av sin vardag. På Synskadades 

Riksförbunds hemsida står de att synskada handlar om att en person har problem med, eller 

inte kan läsa vanlig skrift och inte heller kan ta sig fram själv. En person med synskada kan 

därför inte läsa svartskrift utan måsta ha hjälp utav punktskrift för att kunna tyda en text. SRF 

tar upp precis som Carlson (2010) att synskador kan variera hos barnen, vilket innebär att de 

har olika grader av synnedsättning.   

 

En form av synskada som ett barn kan ha är att de är måttligt synskadade. Det innebär att 

individen har en detaljsyn som är nedsatt och deras orienteringssyn är reducerad, vilket 

medför att detaljer är svårt för barnet att se på långt håll (Carlson, 2010). Därför behöver 

individen komma nära en bild eller detalj för att kunna uppfatta vad det är som ska urskiljas. 

Ett exempel på detta är när man sitter inomhus i en samling och talar om ett djur, så som en 

fågel som sitter i ett träd utanför fönstret. Kan det synskadade barnet inte uppfatta det de 

andra barnen och pedagogen ser och talar om, så kan det bero det på att barnet har en måttlig 

synskada. Fågeln sitter för långt bort för att barnet ska kunna urskilja den (Carlson, 2010).  

 

Vidare talar Carlson (2010) om uttalat synsvaga, med detta menas det att barnet har en 

uppenbar reducerad orienteringssyn eller/och detaljsyn. Att ha den form av nedsättning 

innebär att individen då ofta har svårt att uppmärksamma och se föremål som är placerade 

eller ligger på golvet. Denne har även svårt för att uppfatta de ansiktsuttryck som människor 

har och visar. Däremot kan barnet se bilder förutsatt att de har möjlighet att se dessa på 

väldigt nära håll. Emellertid är det så att individen inte kan uppfatta alla detaljerna på 

bilderna. I och med att de minsta detaljerna försvinner kan det fullständiga föremålet inte 

urskiljas. Annerborn & Dellgren (2003) anser att för att komplettera det som går förlorat i och 

med en synskada, kan barnet använda sig av sina andra sinnen såsom känsel, smak, lukt och 

hörsel.  
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Den sista formen av synskada som Carlson (2010) belyser är de som är gravt synskadade eller 

blinda. Detta innebär att individen antingen ser ljus eller mörker, eller ser lite grann, eller helt 

enkelt inte ser alls. Allmänt så kan individen inte läsa eller förstå alldagliga texter, utan får 

använda sig av punktskrift (Annerborn & Dellgren, 2003). När Carlson (2010) talar om dessa 

barn som har denna form av funktionsnedsättning så nämner hon att de kan ha synrester som 

är praktiska när barnet ska flytta och röra på sig. Dessa synrester kan däremot inte hjälpa 

barnen att uppfatta bilder som innehåller många detaljer.  

 

2.1.2 Orsaker till synskador 

Genom åren har orsakerna till synskada utvecklats med tanke på de medicinska framsteg och 

det kunskaper inom det medicinska har ökat. Denna funktionsnedsättning behöver inte enbart 

vara medfödd utan det är även något som kan utvecklas i vuxen ålder. Momrak Haugann 

(2001) menar därför att det är svårt att redogöra för vad som exakt kan vara orsaken till en 

synskada. En anledning till att synskada kan uppstå kan vara att strukturerna eller vävnaderna 

i ögat kan bli eller vara skadade. Andra orsaker kan bero på defekter i hjärnan eller synnerven. 

När synskadan inte är medfödd utan istället utvecklas i senare ålder, så kan det bero på att 

individen har varit med om en olycka. Exempelvis nämner Annerborn & Dellgren (2003) att 

dessa olyckor kan inbegripa stickskador av bland annat pennor eller saxar, eller så kan den 

uppstå efter en skada i sporter såsom hockey med flera. Vidare menar Momrak Haugann 

(2001) på att dessa olyckor lyckligtvis sker väldigt sällan och är bara en liten del av 

orsaksbilden till varför människor drabbas av synskador.  

 

2.1.3 Förskolan som utvecklande verksamhet    

Förr i tiden ansågs det att kvinnans roll var att ta hand om hemmet och barnen, medan 

mannens roll var att arbeta och försörja familjen (Björk, 1996). Vidare menar Agneta 

Hellström (2003) att  

 

Dagens barnsomsorg har vuxit fram som en följd av samhällets ekonomiska utveckling. 

Efterfrågan på arbetskraft till industrierna ledde som vi vet till att människorna fick förlägga 

arbetet utanför hemmet och att man flyttade från landsbygd till tätort. Länge kvarstod ändå 

uppfattningen att gifta kvinnor skulle vara hemma och sköta barn och hushåll. De senaste 30- 40 

åren har den här situationen förändrats ganska avsevärt  

(Agneta Hellström, 2003:13).  
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Vidare skriver hon att i och med att tiden har förändrats så har kvinnorna fått fler möjligheter 

till ett yrkesliv, medan ansvaret för barnen har förflyttats till förskolans verksamhet. När det 

kommer till barn i förskolan, så är alla välkomna oavsett om man har en funktionsnedsättning 

eller inte. Detta innebär att det ställs högre krav på förskolor där barnen ska erbjudas en trygg 

miljö, som är lärorik och utvecklande för alla barn i förskolan (Agneta Hellström, 2003).    

 

2.1.4 Utvecklingen hos barn 

I Blinda barn och seende föräldrar i utveckling och kommunikation tar Thorén (2002) upp att 

ett nyfött seende barn som får direktkontakt med sin mamma utbyter ögonkontakt. Barnet 

observerar de kroppsspråk och ansiktsuttryck som modern gör, samt vad hon har för röst och 

doft. Barnet iakttar, utforskar och intresserar sig för sin omgivning och fångar upp den 

information och det bilder som ges. I ett tidigt stadium härmar barnet bland annat 

ansiktsuttryck för att skapa samförstånd och förståelse. Vidare skriver Thorén (2002) att 

barnet utvecklar det sociala samspelet och det lär sig de outsagda reglerna i 

kommunikationen, att prata och lyssna, det ömsesidiga samspelet. Lärandet i att läsa av och 

vänta in är det som utvecklas i dessa situationer. Barnets emotionella interaktion utvecklas när 

lekar som ge och ta utövas, såsom tittut. I leken speglas både roller och känslor. Genom lek 

kan båda parterna, barnet och föräldern avspegla kroppsrörelser, sång samt 

spänningsskapande aktiviteter (Thorén, 2002).   

 

Oftast framställs blinda barn som stillsamma och apatiska när det gäller den motoriska 

utvecklingen, menar Thorén (2002). Mestadels berör det när barnet ska lära sig att sitta upp, 

och sen från sittande till att kunna stå och gå. Detta för att ett seende barn blir nyfiken av det 

som finns runt omkring, medan ett synskadat barn inte lockas av samma stimuli då det är 

omöjligt för dem att se vad som pågår runt omkring. Språket utvecklas också senare eftersom 

ett synskadat barn har svårt för/inte kan bygga upp inre bilder, och koppla saker och ting till 

varandra. Därför tar det abstrakta tänkandet även längre tid att stimulera och utveckla 

(Thorén, 2002).     

2.2 Samhällets ansvar för stöd till synskadade 

I skollagen [SFS](2010:800) kap.7 §6, första stycket, påpekas det att barn med någon form av 

funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan tillgodogöra sig utbildning inom ramarna för 

den ordinarie grundskolan har rätt till specialskola. Specialskolorna är rätt utrustade för att 

kunna tillgodose och möta dessa barns behov på bästa sätt. Antagning till specialskola prövas 
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av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslut till antagning fattas efter en gedigen 

utredning bestående av psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk bedömning, samt i 

samråd med barnets vårdnadshavare. 

 

Ytterligare hjälp kan ges av socialtjänstlagen (SoL) som ser över vilka individer som har rätt 

till riksfärdtjänst, färdtjänst och en bostad som är anpassad för individens speciella behov. 

Dessutom finns lagen om stöd och service (LSS) som förespråkar att ge stöd till de personer 

som behöver. De ger även en mer grundlig förklaring på vilka personer som LSS inriktar sig 

på, dessa är följande 
 

● utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

● betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

● andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service 

 

Förespråkare för synskadades rättigheter är SRF, Synskadades Riksförbund. På deras hemsida 

kan man läsa att de menar på att alla är av lika värde, har samma rättigheter och ska därmed 

behandlas lika. Synskadade ska ha rätt till att kunna delta i samhället och de ska ges 

förutsättningar för att kunna leva precis som alla andra. De Förenta Nationerna slog fast vid 

en lag 1948 att personer med någon form av funktionsnedsättning inte ska diskrimineras, eller 

bli utsatt för kränkning och övergrepp. Det är staten som ska se till så att dessa mål fullbordas. 

Samtidigt som den synskadade ska kunna förlita sig på att samhället griper in och ser till att 

deras levnadsförhållande är jämlika med andras (www.srf.nu).  

 

Fortsättningsvis menar SRF att det går att tyda att personer med synskada idag utsätts för 

diskriminering av denna form, att det inte finns tillräcklig med tillgänglighet och 

funktionsduglighet för dem. Detta då de till exempel inte kan ta del av information, 

möjligheten att rösta anonymt eller kunna spontant bestämma sig för att resa iväg fritt.  

 

 

 

http://www.srf.nu/
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3. Tidigare forskning  
 

När vi hade valt ämne och det var tid för att hitta litteratur och tidigare forskning, så började 

letandet på internet. Det som hittades var ett tidigare examensarbete som hade liknande ämne, 

vilket gjorde att det blev lättare för oss att hitta litteratur. Ytterligare så använde vi oss av 

sökbasen på biblioteket, där sökorden var ”synskadade barn i förskolan”, ”synskada” och 

även ”synskadade barn”. Den forskning som rekommenderades var på engelska, och i den 

beskrivningen som gavs, fann vi dessa orelevanta för denna studie. Bland annat för att dessa 

böcker beskrev mest vad en synskadad innebär, och inget om inkludering eller om de som 

berörde våra frågeställningar. 

 

3.1 Samspel och kommunikation mellan seende och synskadade barn 

”Det är svårt att förklara för barnet som inte ser att en som ser kan veta vad som finns bakom 

en glasruta, men inte vad som döljer sig bakom en vägg” (Annerborn & Dellgren 2003:178).  

Brister i synförmågan influerar kontakten och kommunikationen med andra människor. Att 

kommunicera inbegriper mycket mer än bara det verbala språket. Det hänger även ihop med 

kroppsspråk, kroppshållning och mimiken som också är viktiga för att tolka och förstå vad 

den andre säger, utan att missförstå. (Annerborn & Dellgren, 2003) menar vidare att i och 

med att det blinda barnet saknar dessa erfarenheter till skillnad från ett seende barn, så kan 

detta leda till att det sociala samspelet blir svårt. Förhållandet mellan blinda barn och barn 

som ser utmärks många gånger i att det uppstår ett ”medlidande i stället för att de får uppleva 

ett ge-och-ta-förhållande mellan jämbördiga personer. Medlidande bidrar inte till att bygga 

upp en positiv jagbild hos blinda barn” (Susanne Serrebo, 2003:231). 

 

En rekommendation från specialpedagogiska skolmyndigheten är att arbetet med att stärka 

och utveckla barnets insikt gällande kroppsuppfattning ger barnet en god självbild. Att ge 

barnet förutsättningar till att röra på sig och gå omkring fritt, gynnar individens utveckling när 

det gäller kroppsuppfattning och självbild. I största möjliga mån är det betydelsefullt att låta 

barnet få uppleva ett varierat tillvägagångssätt för att förbättra detta. Genom mycket fysisk 

kontakt och trygghet stimuleras barnet (Carlson, 2010). 

 

Annerborn & Dellgren (2003) skriver och berättar i boken Att möta barn i behov av särskilt 

stöd om en pojke som föddes med synskada. I fallet beskrivs det hur viktig föräldrarnas roll är 

för att barnet ska utveckla både den motoriska utvecklingen, det verbala språket, och också 
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barnets självkänsla. Föräldrarna till pojken, fick stöd och råd från barnhabiliteringen. Första 

steget som barnhabiliteringen introducerade var att se till att saker fanns nära till hands för 

barnet. Allt för att hans nyfikenhet skulle väckas till att utforska materielen mera. Momrak 

Haugann (2001) menar att det är viktigt att öka synskadade barns nyfikenhet genom att 

utmana och uppmuntra dem till att undersöka och röra vid föremål. Att uppmuntra dem till att 

våga fråga och be om tolkningar av något de inte känner till är också viktigt. Annerborn & 

Dellgren (2003) nämner att väcka lusten hos ett synskadat barn är högst betydelsefullt för 

utvecklingen eftersom barnets andra sinnen än synen måste stimuleras. I dessa tillfällen är det 

viktigt att föräldrarna pratar med barnet och talar om vad hen gör, benämner kroppsdelar, och 

vart i rummet de befinner sig. Detta främjar barnets utveckling av ordförråd och 

identitetsuppfattning. 

 

3.1.2 Blindismer  

Kommunikation innebär inte bara att människor talar med varandra. Kommunikation handlar 

om så mycket mer än bara talet, det handlar även om en individs kroppsspråk såsom gester, 

kroppshållning och mimik. Dessa uttryckssätt är viktigt för att det talade språket ska kunna 

tolkas och förstås, och det är det som ett synskadat barn går miste om (Momrak Haugann, 

2001). Det är vanligt för barn som inte kan uppleva den typen av kommunikation, att de 

utvecklar något som kallas för regelmässiga stereotypa rörelser eller ”blindismer”. Med 

blindismer menas de ”gungningar, viftningar och dansande som ibland kan ses hos vissa barn 

som är blinda när de till exempel är sysslolösa eller lyssnar på musik. Man kan också se det 

när barnen blir upphetsat glada arga” (Carlson, 2010:38). Vidare menar Momrak Haugann 

(2001) att dessa rörelser och gester skapar ett hinder för att en relation mellan synskadade och 

seende barn ska kunna uppstå. Varför blindismer uppstår är något som det finns många teorier 

om. Även om hur de kan förebyggas och hanteras. Carlson (2010) nämner i sin bok Med leken 

i sikte olika teorier om varför just sådana blindismer uppstår. Hon skriver att:  

 

1 En del tror att barnet inte får tillräcklig motorisk aktivitet och att blindismerna är en 

form av motorisk urladdning 

2 Andra tror att det är en spänningsrörelse som uppstår, när barnet utan syn har svårt 

att överskåda en situation eller har svårt att ta sig fram utan att stöta emot saker och 

slå sig. 

3 Vissa förklarar det med tidiga emotionella svårigheter. Barnet får inte den tidiga 

stimulans som spädbarn behöver. 
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4 Ytterligare en teori är att barnet genom sin avsaknad av ett sinne inte får tillräcklig 

stimulans och att de stereotypa rörelserna ska ses som en form av självstimulering. 

5 Många anser att blindismerna har sitt ursprung i flera av ovan nämnda faktorer eller 

alla i kombination. (Carlson, 2010:39) 

 

För att motverka att dessa blindismer uppstår och blir för uppmärksammade som kan bli ett 

problem i samvaron med andra individer, så måste man arbeta med barnet på olika sätt. 

Carlson (2010) tar bland annat upp att man måste hålla igång barnet med olika fysiska 

aktiviteter. De motoriska sysselsättningar som förskolan kan underhålla barnet med anser hon 

vara passande. Att låta barnet bada, cykla eller hoppa på en studsmatta är aktiviteter som 

gynnar det synskadade barnet, just därför att denne oftast kan utföra denna syssla själv 

(Carlson, 2010). Ytterligare ett tillvägagångssätt är att genom att bara lägga sin hand på 

barnet, så försvinner oftast blindismerna. Att inte ständigt tala om det kan vara skönt för 

barnet, då det kan uppleva att det blir ständiga upprepningar. Inte heller bör man låta hen vara 

sysslolös i längre stunder med risk för att dessa blindismer då kan bli mer markanta. Därmed 

ska det även tilläggas att individen för den delen inte ska överaktiveras utan man bör göra 

aktiviteter i lagom stora omgångar. Både Carlson (2010) och Doverborg & Pramling (1995) 

anser att alla behöver tillfällen då de få känna lugn och ro, att överaktiveras skulle kunna 

innebära att barnet påverkas negativt.  

 

3.2 Resurser   

Hörseln är det sinnet som de synskadade barnen använder sig av för att få en uppfattning för 

avstånd och få en förståelse för vad som sker i omgivningen. Det kan vara ljud såsom att 

klappa med händerna, stampa med foten, eller smacka när individen rör på sig. Anledningen 

till att barnet gör detta är för att skapa ett ekoljud. Detta uppstår när de ljuden studsar mot den 

yta som är närmast, skriver Carlson (2010). En del vuxna som är blinda har förklarat det som 

om att de ”känner” att det är något som närmar sig, därför använder sig synskadade av 

ekoljud när de ska röra och förflytta sig. De kan genom detta ”höra” eller ”känna” om en vägg 

exempelvis skulle dyka upp. När barnet väl har lärt sig att använda sig av ekoljuden så kan 

den uppfatta mindre saker som till exempel kraftigare stolpar och bilar (Carlson, 2010). 

 

Ett barn som är i behov av synhjälpmedel kan finna de resurser som individen behöver på 

dess syncentral. De resurser som är vanligast i bruk bland dessa barn är, förutom glasögon 

eller kontaktlinser, är förstoringsglas. De barn som arbetar med saker på nära håll kan med 
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hjälp av linser se föremålet de arbetar med i större skala. Ett hjälpmedel som kallas för IA-

bänk (Individuellt Anpassad bänk) använder man sig av ett förstoringsglas som är fäst vid en 

bänk. Denna underlättar det aktiviteter barnet ägnar sig åt som till exempel att rita (Carlson, 

2010). Att använda sig av en speciell arbetslampa som är bländningsfri kan bli aktuellt. Denna 

går också att hitta på den syncentral som barnet tillhör (Carlson, 2010).   

 

3.2.1 Specialpedagog 

Statens Institut för handikappfrågor (SIH, 1995) erbjuder specialpedagoger som har 

kompetens och erfarenheter när det gäller synskadade barn. Vad specialpedagogen kan göra 

för barnet är i första hand komma igång med ett samarbete med barnets föräldrar så fort som 

möjligt. Detta på grund av att en synskada kan beröra barnets utveckling på alla områden. 

Specialpedagogens främsta uppgift är att tillsammans med förskolepersonalen och föräldrarna 

få en helhetssyn på barnet, och utifrån detta ge ett specialpedagogiskt stöd och hjälp som är 

lämplig för barnets förutsättningar till att kunna utvecklas. Specialpedagogen informerar om 

hur föräldrarna och personalen på förskolan kan på ett enkelt sätt anpassa miljön, bemötandet 

och det materiel som köps in (SIH, 1995).   

 

3.2.2 Kännbilder  

För ett barn som inte kan se är det en invecklad process att lära sig att begripa att ett objekt 

som är tredimensionellt i verkligheten blir slätt på kännbilden. Att barn gillar att rita är något 

som man kan se på alla förskolor, detta innefattar även de blinda barnen (Carlson, 2010).  

Bara för att man inte har möjligheten att se klart betyder det inte att man inte tycker om att 

rita. För att hjälpa dessa barn till att kunna utöva denna aktivitet, så finns det något som kallas 

för muffskiva och ritmuff  

 

Ritmuffen är ett dubbelsidigt plastfodral som träs över en gummiskiva – muffskivan. När man ritar 

med en kulspetspenna på den skrovliga ytan uppstår en linje som kan kännas med fingrarna men 

det krävs kraft i handen för att det ska bli en tydlig bild (Carlson, 2010:30).  

 

Båda dessa hjälpmedel går att beställa åt barnet från det Specialpedagogiska institutet.  Att 

låta de andra barnen pröva på att rita med gummiskivan går bra, eftersom den kan 

återanvändas. Däremot kan ritmuffen enbart användas en gång, skriver Carlson (2010). 

 

3.2.3 Kännemärken 
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Barnomsorgens miljö bör vara så neutral som möjligt, och inte ses som en 

behandlingsinstitution. I förskolans verksamhet utgås det inte från det avvikande utan från det 

som är ”normalt”. Att barnen ska stödjas i deras utveckling och att pedagogernas arbete utgår 

från deras förutsättningar, är en ömsesidig intention för både personal och föräldrar (Agneta 

Hellström, 2003). Detta tar även läroplanen för förskolan upp i deras uppdrag och beskriver 

det med att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka 

för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Lpfö98, reviderad 

2010:05). Vidare skriver (Agneta Hellström, 2003) om att när det kommer till barn med 

funktionsnedsättning i förskolan så krävs det att pedagogerna innehar både kännedom och 

medvetenhet om hur familjen kan känna sig, och vilka utmaningar de ställs inför när deras 

barn ska bli en del av samhället.  Pedagogers empati och hur de bemöter föräldrar och barn är 

betydelsefullt, och det är viktigt att det finns ett engagemang hos de anställda, samt en vilja 

till att kommunicera och samarbeta (Agneta Hellström, 2003). 

 

Vidare skriver Carlson (2010) att de synskadade barnens utveckling främjas när barnet får 

utforska på egen hand. När barnet undersöker så utvecklas avståndsförmågan, och att lära sig 

betydelsen av att använda kännemärken är viktigt. Dessa är orienteringspunkter som barnet 

kan använda sig av då denne är ute och går. Dessa ska alltid finnas kvar på samma plats så att 

individen kan använda sig av samma kännemärken (Carlson, 2010).  Man kan använda sig av 

till exempel träd, lyktstolpar, dörrar och huskanter. Utan dessa kan ett barn med synskada inte 

förflytta sig utan hjälp. Syftet med att lära barnet att känna till kännemärken så tidigt i livet 

som möjligt, är för att när individen senare i livet tar stöd av hjälpmedlet käppen så är dessa 

kännemärken väsentliga. Detta för att exempelvis kunna hitta gator (Carlson, 2010). 

 

3.2.4 Glasögon 

Barn som är synsvaga kan ha speciella glasögon som enbart används vid vissa tillfällen. Om 

barnet har glasögon är det viktigt som pedagog att veta när barnet måste använda sig av dessa 

och varför. I början kan de känna ett visst obehag över att använda glasögonen, och för att 

vänja sig vid detta är det väsentligt att dessa används ofta, dock i kortare stunder. När barnet 

inte vill använda sig av glasögonen gäller det att hitta stunder där de har roligt, så att barnets 

tankar fokuseras på något annat (Carlson, 2010). 

 

3.2.5 Blindskrift 
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1825 uppfann Louis Braille det som vi idag kallar för punktskrift eller blindskrift. Denna 

består av:  

 

ett system av upphöjda punkter som kan läsas med fingertopparna. Den grundläggande enheten är 

sex punkter vars positioner kan varieras på olika sätt, vilket ger upphov till 63 olika kombinationer 

som bland annat står för bokstäver, skiljetecken, noter och siffror (Momrak Haugann, 2001:233) 

 

För barn som måste använda sig av punktskrift går det långsammare att tyda vad en text 

innehåller. 80 eller 90 ord i minuten är vad som anses vara godkänt, vilket inte är mindre än 

vad ett barn som läser en vanlig text, läser på denna tid. Om man jämför punktskrift med en 

talbok så är det lättare för barnet att få en förståelse, överblick och struktur på materialet om 

individen använder talboken. Däremot finns det ämnen som måste skrivas ut i punktskrift 

exempelvis, inlärning av främmande språk, statistik och matematik (Momrak Haugann, 

2001). Nackdelen med punktskrift är att det kan ta lång tid för barnet att läsa vad som står, det 

krävs även en kontinuerlig träning, speciell undervisning för att hålla igång detta. Böcker som 

innehåller denna form av skrift är mycket tunga att läsa. Därför behöver barnet ofta ha två 

exemplar av sina böcker. Ett som de har hemma och ett som de har i exempelvis förskolan 

(Momrak Haugann, 2001).        

 

3.2.6 Dator 

En dator gynnar arbetet för de synskadade barnen. Ordbehandlingsprogrammet som finns i 

datorn hjälper till att redigera text och forma den till en helhet och ser slutligen till så att 

resultatet ser bra ut. Användningen av datorer kan även underlätta för kommunikationen 

mellan pedagogen och barnet (Momrak Haugann, 2001).  Pedagogen kan spara saker såsom 

bilder och texter på datorn eller på ett usb som barnet sedan kan ta med sig hem. Det man inte 

får glömma är att även om datorerna är till stor hjälp för synskadade barn så kan den även 

medföra problem och svårigheter. De problem som kan uppstå är att barnet måste få lärdom 

om hur datorn fungerar, vilket kan vara tidskrävande och en prövning på tålamodet. Samt att 

omgivningen runt omkring datorn måste anpassas så att barnet kan sitta i lugn och ro. Därför 

är det viktigt att barnet får tillräcklig med stöd och kunskap för att kunna använda datorn 

(Momrak Haugann, 2001).   

 

De datorer som är anpassade för synskadade barn, har även en skrivare som gör det möjligt att 

skriva ut text i punktskrift. Denna funktion främjar barnets utveckling när det gäller att tyda 
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texter, samt att det är ett hjälpmedel för pedagogerna i förskolan när de till exempel ska märka 

ut var leksakerna har sin plats. (Momrak Haugann, 2001). 

 

4. Teori  
 

På Synskadades Riksförbunds (srf.nu) hemsida så beskriver de att det i Sverige finns 2000 

registrerade barn med någon form av synskada. Vidare tar de upp att registret är ofullständigt 

och att det ytterligare kan finnas ungefär 1000 synskadade barn. Av de 2000 bokförda barnen 

så är det cirka 700 som enbart har en synskada, de övriga barnen har både någon form av 

synskada och funktionshinder.  Denna statistik är från 2007 redovisning (srf.nu).  

 

4.1 Identitetsskapande  

Momrak Haugann (2001) menar på att synskadade barn klarar av de flesta saker som seende 

barn kan samt att de kan klara av det bra. Därför är det viktigt att man inte drar allmänna 

slutsatser om dessa barn. För precis som vi andra är de olika. Vissa kan uppvisa en stor 

intelligens medan andra kanske har svårare för att lära sig eller förstå. Det kan finnas de som 

har det lätt för gymnastik medan andra anser att det är jobbigt. Barnen kan vara allt från 

blyga, slutna, tillbakadragna medan vissa är sociala och öppna gentemot andra människor 

(Momrak Haugann, 2001). Med andra ord har dessa barn, precis som vilka andra som helst, 

olika sorters identiteter och personligheter som måste få komma fram. När man talar om att 

barnen ska skapa sig en egen identitet så nämner Carlson (2010) att det är viktigt för barn att 

ha en uppfattning om hur deras kroppar ser ut. Detta anser Momrak Haugann (2001) som 

viktigt för att barnet ska kunna utvecklas som människa. Vidare menar hon på att även fin – 

och grovmotoriken där förståelse för rumsuppfattning, och det sociala samspelet som 

utvecklas när man får en uppfattning om sin kropp är ytterst viktig.  I det sociala är det även 

bra för barnen att de lär sig att förstå och uppfatta andras känslor. Då de inte kan se hur en 

person reagerar måste den därför på andra sätt lära sig att uppfatta de olika signalerna, som en 

person ger ut när den mår på ett visst sätt. Dessa faktorer är ytterst viktiga för att en person 

ska ha möjlighet till identitetsskapande. Med detta blir det därmed svårare för barn som inte 

kan se i och med att de varken kan uppleva hur dess egen kropp ser ut, och inte heller uppfatta 

eller jämföra den med andras (Momrak Haugann, 2001). 

 

4.1.1 Rumsuppfattning och kroppsuppfattning 
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Carlson (2010) nämner att efter att man har fått en kroppsuppfattning så måste det synskadade 

barnet få en rumsuppfattning. Den motoriska utvecklingen är starkt präglad av hur vida bra ett 

barn kan se eller inte, just för att möjligheten till att kunna se ”är viktigt stimulans för rörelse” 

(Momrak Haugann, 2001:230). För ett barn som inte kan se kan det bli att motoriken 

utvecklas senare, vilket påverkar att barnet inte har möjlighet till att kunna röra sig fritt. De 

sociala kontakterna och begreppsutvecklingen berörs även av detta. Det är inte en självklarhet 

att ett barn med synskador har en förståelse för att människor har två armar och ben. Därför är 

det väsentligt att barnet får kännedom om detta i ett tidigt stadium, för att det inte ska uppstå 

några problem för individen senare i livet (Momrak Haugann, 2001). När det kommer till 

rumsuppfattning är det viktigt att barnet lär sig och får en förståelse för hur denne ska kunna 

förflytta och orientera sig i ett rum på egen hand. Det barnet är i behov av är information om 

hur rummet ser ut, eftersom barnet inte kan observera de andra och händelser som sker 

(Momrak Haugann, 2001).  

 

När man talar om de sociala kontakterna kan man se skillnaden på ett seende barn och ett barn 

med synskada. Ett barn som ser kan upptäcka och följa situationer genom att lyfta på huvudet. 

Barnet finner då en motivation till att krypa, vilja resa sig upp och gå för att kunna följa 

exempelvis sin familj i deras vardag och upptäcka den tillsammans med dem, menar Momrak 

Haugann (2001). Ett barn som inte kan se har däremot svårare för att finna motivationen, 

eftersom de inte upplever samma känslor som ett seende barn. Att börja krypa, resa sig eller 

gå är för dem en insats som kräver mer drivkraft än för andra barn. Detta eftersom barnet i 

början när det går kommer att gå in i saker, krocka och eventuellt skada sig, därmed kommer 

individen associera gåendet med att göra illa sig. Detta medför i sin tur att barnets 

grovmotoriska utveckling, som nämns tidigare inte stimuleras och utvecklas i takt med andra 

barn. Denna försenade utveckling förutsätter att barnet inte kan umgås med de andra barnen i 

de olika lekarna som kräver att de rör på sig. Barn med synskada som inte kan umgås med 

andra på ett jämställt sätt, blir i efterhand isolerade och hamnar utanför den sociala 

samhörigheten (Momrak Haugann, 2001). 

 

4.1.2 Känslor 

Carlson (2010) menar att i kroppsuppfattningen ingår det att förstå sig på andra människor 

och deras känslor. Precis som Momrak Haugann (2001) tar upp tidigare gällande barn som 

inte kan se, kan de inte heller uppfatta hur andra människor reagerar, då de till exempel inte 

kan tyda deras ansiktsuttryck. Individen vet därför inte hur en människa ser ut när denne är 
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glad, arg, ledsen och så vidare. Vidare nämner Carlson (2010) att det är viktigt att låta det 

synskadade barnet få röra vid andra människor, för att ta reda på hur de gör när de uttrycker 

känslor. I boken Lärandets grogrund går det att läsa att ”Fantasi och inlevelseförmåga 

påverkar varandra och barn med utvecklad lekförmåga kan tänka och känna sig in i en 

kamrats situation” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:86). Andra sätt för att få barnet 

att förstå hur känslor fungerar är att förklara de känslor man har och dramatisera dem, på ett 

sådant sätt att det blir tydligt. Samtidigt kan avsaknaden av ansiktsuttryck hos ett synskadat 

barn förorsaka missförstånd hos de barn som kan se. Då barnet inte visar upp några 

ansiktsuttryck som kan ge ett besked om hur denne mår (Momrak Haugann, 2001).  

5. Metod  
 

I studien genomfördes sammanlagt fyra intervjuer. Vid de intervjutillfällen som gavs deltog 

båda två, genom att den ena intervjuade och den andra förde anteckningar. Intervjuerna 

pågick mellan 20-30 minuter. Vid samtliga tillfällen användes diktafon som verktyg. 

Inspelning av data anser Kvale & Brinkmann (2009) förenkla studiens undersökning. 

Fortsättningsvis transkriberades texten för att lättare kunna urskilja vad som sagts under 

intervjun.  Ytterligare tar Kvale & Brinkmann (2009) upp att när valet faller på att genomföra 

intervjuer innebär det att den empiriska delen utgår ifrån den hermeneutiska metoden. I denna 

metod är det text och samtal som är betydelsefulla och utifrån detta görs en tolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Vanligtvis går det att använda sig av två huvudsakliga metoder i en studie, kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvalitativa metoden innefattar att det genomförs en intervju som är personlig 

(Trost, 2001). Fördelen med att använda intervjuer är att vi kommer åt en djupare och mer 

personlig bild av de medverkade personernas erfarenheter. Vidare skriver Kvale & 

Brinkmann (2009) att: 

 

 

 

Generellt är fenominlogi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs 

av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den 

är (Kvale & Brinkmann, 2009).   
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5.1 Urval av personer och verksamheter 

Urvalet föll på att intervjua pedagoger, specialpedagog och en rektor, eftersom det fanns en 

anknytning till dessa personer genom tidigare praktikperioder och arbetsanställning. Att det 

blev fyra intervjupersoner, var för att det var svårt att hitta personer som hade arbetserfarenhet 

med synskadade barn. Informatörerna valdes även för att de utifrån sitt arbete i verksamheten, 

har en nära kontakt med barnen. Från deras kunskap ger det oss kännedom ”från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009:39). Detta 

lägger grunden till att sedan sammanställa vårt resultat av denna studie.  

 

Första och andra förskolan som besöktes för intervju ligger i ett bostadsområde i en 

småländsk kommun. På första förskolan är pedagog 1 verksam, och på den andra arbetar 

specialpedagogen. Ena förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar med barn mellan 3-5år 

och två avdelningar med barn mellan 1-2år. Varje avdelning har fyra pedagoger som är 

verksamma. Den andra förskolan har fem avdelningar, två med barn som är mellan 1-3års, 

och tre med barn som är mellan 3-5år. På båda verksamheterna så arbetar personal som är 

utbildade till förskollärare, men det finns även barnskötare. 

 

Förskolorna har stora och rymliga lokaler vilket gör att barnen enkelt kan förflytta sig. 

Skillnaden mellan förskolorna är att den ena har på varje avdelning olika smårum, som har 

varierande teman där barnen kan uttrycka sin kreativitet. På den andra förskolan är lokalerna 

stora och rymliga, inga speciella teman präglar rummen. Verksamheternas utomhusgårdar 

skiljer sig också åt, i och med att den ena är stor och den andra är liten. Däremot har de 

gemensamt att det finns sandlådor, en lekställning och gungor.  

 

Den tredje förskolan som besöktes för intervju ligger nära skog och natur. På denna 

arbetsplats är pedagog 2 verksam. Förskolan har utomhuspedagogik som profil, och därmed 

spenderar barnen sin tid till största del utomhus. Verksamheten utgår enbart från en 

syskonavdelning, och deras inomhuslokal är bara ett stort rum som används som både matsal 

och lekrum vid dåligt väder. Dåligt väder såsom när det blixtrar och åskar samt när det är för 

kallt att vistas utomhus. Förskolans gård ligger i ett skogsområde. Personalens samarbete med 

föräldrarna är betydelsefullt då de hjälper till att utveckla gårdens lekmöjligheter.  

 

Fjärde förskolan är centralt placerad med närhet till natur – och skogsområden. På denna 

arbetsplats arbetar rektorn. Verksamheten är ansluten till ett våningshus, däremot ligger 
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avdelningen på bottenplan. De har nyrenoverade stora lokaler som är anpassade för barn med 

funktionshinder. Här arbetar förskollärare, barnskötare och specialpedagoger.  

 

5.2 Genomförande 

Vårt tillvägagångssätt inleddes med en litteraturundersökning. Anledningen till detta var för 

att samla in så mycket information om ämnet som möjligt innan intervjutillfällena. Den 

information som hittades i böcker tog upp likartad fakta, som var allomfattande men som 

ändå inte riktade in sig på de frågeställningar som denna studie inriktar sig på. För att utvidga 

perspektivet på denna studie, så beslöts det att intervjuer var det bästa sättet till att få 

fördjupad kunskap om hur synskadade barn integreras i barngruppen. Samtalen utgick ifrån 

den halvstrukturerade metoden där en viss ordning av frågorna följs. Som även innebär att 

man kan flika in med stöd frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta var något som 

genomfördes i samtliga samtal som utfördes. Genom litteraturen och intervjuerna så menar 

Trost (1997) och Kvale & Brinkmann (2009) att det ska förekomma ett mönster utifrån svaren 

från intervjuerna. Via dessa undersöktes även vilka resurser som kan finnas tillhands. Vidare 

anser Kvale & Brinkmann (2009) ”Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och 

intervjuperson producerar kunskap genom sin relation. Intervjukunskapen produceras i ett 

samtalsförhållande” (Kvale & Brinkmann, 2009:34). Genom detta kan man finna ett 

jämförelseperspektiv, mellan den litteratur som finns och hur pedagogerna egentligen arbetar 

med synskadade barn på förskolan.   

 

5.3 Etiska riktlinjer 

I Heine Andersens bok Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion, kan man läsa att när 

man ska göra någon form av intervju är det väsentligt att man har de etiska frågorna i åtanke. 

Med detta menar han på att man som intervjuare måste meddela informanterna, som är 

involverade, vad syftet med intervjun är och vad denna kommer leda till (Andersson, 1994). 

Vidare skriver Vetenskapsrådet (2002) om de fyra huvudkrav som är: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet  
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Informationskravet innebär att man inledningsvis informerar de personer som deltar i 

intervjuerna, om vad syftet är med den intervju som ska genomföras. Det är även viktigt att 

förmedla att deltagandet är frivilligt, samt att möjligheten till att dra sig ur sin medverkan 

finns (Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakten med alla informatörerna var det 

informationskravet som inledde dialogen. Vid första samtalet informerades informanterna 

inledningsvis om varför de kontaktats, därefter tillfrågades det om de ville ställa upp på en 

intervju, och slutligen förklarades det vad syftet med intervjun var, och varför vi ville 

genomföra den. Vidare talade vi om att informantens möjlighet till att avbryta sin medverkan 

fanns tillgänglig, och att de hade rätt till detta.   

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke för att en intervju ska kunna 

genomföras. När det kommer till intervjuer med minderåriga, ska ett tillstånd ges från 

vårdnadshavare. Detta kom till uttryck när samtliga informatörer gav sitt medgivande på att 

medverka i denna studie under det första samtalet som fördes med dem. Vidare nämndes 

önskan om att spela in samtalet för att ingen väsentlig information skulle gå till spillo. Det 

uttrycktes tydligt att om de inte ville bli inspelade men ändå delta i intervjun skulle denna ske 

utan diktafon. Genom att göra detta fick intervjupersonerna en chans att själva välja om de 

ville bli inspelade eller inte. Samtliga godkände att en diktafon fanns med och spelade in 

under samtalets gång och via detta gjordes det möjligt till att framställa resultatet. Första 

informanten bad om att få frågorna skickade till sig, för att bättre kunna förberedda sig på vad 

den skulle säga. Detta var något som vi sedan erbjöd övriga informatörer 

 

Det tredje huvudkravet som är konfidentialitetskravet, handlar om att inte ge ut några 

personliga uppgifter, och det är även viktigt att vara medveten om att den sekretess som finns 

inte bryts. Som intervjuare bör man ha i åtanke att det i intervju kan förmedlas information, 

som kan upplevas som etiskt känsligt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär således att 

förskolornas namn och personernas identitet inte ska kunna identifieras. Kravet har tagits i 

anspråk på så sätt att det inte avslöjas några personliga uppgifter därmed har vi använt oss av 

fiktiva namn på informanterna samt inte nämnt vad förskolorna de arbetar på heter utan även 

där har vi använt oss av ett påhittat namn. Vidare nämns det heller inte vilka kommuner som 

intervjuerna har ägt rum i, eller var barnen är bosatta.  

 

Nyttjandekravet innebär att:  
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uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde 

(vård, tvångsintagning etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda (Statens offentliga 

utredningar, 2007:314).  

  

I denna undersökning är det viktigt att belysa om att de intervjupersoner som har varit med 

och deltagit i denna studie, kommer att förbli anonyma. Detta för att skydda deras identitet 

och åsikter. Detta är väsentligt i de tillfällen då det kan komma upp information i intervjun 

som kan vara sårande för verksamheten och dess aktörer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

  5.4 Metodkritik 

Under studiens gång har det varit att komma i kontakt med pedagoger som har erfarenhet 

inom området, det största hindret. Därför blev intervjuerna ett begränsat antal. Barn med 

synskada är något som inte är vanligt i förskolan, enligt den specialpedagog som intervjuades. 

Därmed var det svårt att hitta personer som kunde delge den information som berör studien.  

Kommunen kontaktades och tyvärr hade de inga förslag på förskolor med verksamma 

pedagoger som har/hade arbetat med barn som har någon form av synskada. Bryman (2002) 

skriver om bekvämlighetsurval som innebär att intervjupersoner som man har anknytning till. 

Detta är något som användes när beslutet av informatörer valdes ut eftersom vi redan hade en 

viss kontakt med dem. En önskan hade varit att ha kunna genomföra flera intervjuer, men 

utifrån de samtal som utfördes så ansåg vi att det gav tillräckligt med information till 

resultatet. Detta för att informatörerna gav likartade svar.  

 

I den första intervjun som vi gjorde med en pedagog på förskola 1 inleddes samtalet i 

personalrummet. Under samtalets gång avbröts intervjun av att övrig personal kom in för att 

ta rast eller lämna saker. Detta upplevde vi som en nackdel då inspelningen avbröts, och 

pedagogen kom av sig. Därefter förflyttade vi oss till ett kontor som var ansluten till en 

korridor där barnen sprang och lekte. Detta gjorde att intervjupersonen distraherades av 

barnen som försökte söka hennes uppmärksamhet, men vi vill ändå poängtera att pedagogen 

hade relevant information att delge.   

 

Vår andra intervju var med en specialpedagog från förskola 2. Även vid denna intervju så 

skickades frågorna ut i förväg, vilket vi anser underlättar mötet med intervjupersonen 
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eftersom diskussionen hålls inom ramarna. Specialpedagogen hade förberett sig väl och 

ordnat ett separat rum, där intervjun kunde äga rum i lugn och ro.  

 

Det tredje samtalet fördes med en pedagog som arbetar på förskola 3. Intervjun blev kort men 

informationen som gavs var relevant för vår studie. Samtalet blev kort för att pedagogen var 

väl förberedd på grund av att frågorna hade skickats ut innan, informatören hade hunnit 

reflektera över hur de arbetade med barnet. 

 

Fjärde och sista intervjun genomfördes tillsammans med en rektor som arbetar på en 

specialförskola. Rektorn är även verksam i skolväsendet, vilket gjorde att intervjusvaren gled 

in på elever i skolan, istället för att utgå från barnen i förskolan. Detta resulterade i att 

intervjun inte gav så mycket relevant information, eftersom skolan och förskolans arbetssätt 

skiljer sig åt.  

 

Förfrågan om att få frågeställningarna innan intervjun kom upp på tal utav en av 

intervjupersonerna, vilket vi bekräftade. Därefter erbjöd vi de andra informanterna om att få 

intervjufrågorna innan intervju, vilket samtliga ville ha. Detta för att de ville få möjlighet till 

att förberedda sig inför intervjun, men också för att de inte kunde vara borta så lång tid från 

avdelningen. Specialpedagogen och rektorn ville ha frågorna innan för förberedelsesyfte. Vi 

anser att detta var ett bra val då svaren höll sig inom ramarna för det ämne som undersöktes. 

Samtidigt så kan det vara en nackdel att skicka ut frågorna innan, eftersom svaren inte blir 

spontana.  

6. Resultat 
 

Tidigare nämns det att syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna arbetar för att 

integrera ett synskadat barn i en seende barngrupp. Samt vilka resurser som finns tillgängliga 

för synskadade barn så att de ska kunna uppleva jämlikhet.  

 

Resultatavsnittet baseras på sammanställningen av intervjuerna från pedagoger, 

specialpedagogen och rektorn. För att klargöra dessa perspektiv så bestämde vi oss för att ta 

med några av de frågor som användes vid intervjuerna. De återstående frågorna finns i bilaga. 

Via sammanställningen utsågs dessa frågor som väsentliga, då de är det mest konkreta svar på 

de frågeställningar som studien baseras på. 
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I de intervjuer som genomfördes så framgick det aldrig vilken typ av synskada som barnet 

hade. Det var inget vi frågade efter eftersom vi lade fokus på integrering och resurser. I 

resultatet framkommer inte rektorns svar i lika stor utsträckning som de andra informanternas 

svar. Detta för att den informationen inriktade sig mer mot elever i skolan istället för barn i 

förskolan, men rektorn menade att svaren kunde handla om vilket barn som helst, och oavsett 

ålder.  

 

Introduktion av lek i gruppen  

Tydlig struktur är synnerligen viktigt när pedagoger tillsammans med det synskadade barnet 

kommer in i en ny miljö, dessa ord inledde vårt samtal med rektorn. Vidare berättade hon om 

pedagogens huvuduppdrag är att syntolka miljöerna, och ”för vissa elever måste man syntolka 

många gånger innan eleven hittar” (Rektorn). Samtliga informanter ansåg även att det var 

viktigt att lekmöjligheterna introducerades i små steg, för att barnet skulle få en chans till att 

bygga upp en trygghet både i miljön och bland barngruppen. Dessa små steg innebär att lekar 

introduceras först mellan pedagog och det synskadade barnet. Sedan pedagog med det barnet 

och ett seende barn, och slutligen kan det synskadade barnet delta i en mindre barngrupp. En 

djupare förklaring för detta gav Pedagog 2 när denne sa såhär ”man fick ju förklara, som 

björnen sover fick man ju berätta först hur man gör och upprepa det många gånger. Har man 

en synskada kan man inte läsa av andra barn, så pedagog måste vara i närheten och vara 

barnets ögon. Tala om, benämna och bekräfta hela tiden vad man gör” (Pedagog 2). Vidare 

tog både specialpedagogen och pedagog 2 upp att barn är väldigt impulsiva och snabba. När 

det kommer till rollekar kan det bli för avancerat och svårt att hänga med för det synskadade 

barnet, då är det viktigt att en pedagog är med och tolkar situationen. Det kan även hända att 

barnet känner att det blir för mycket och därmed drar sig undan, och leker med något annat.  

 

Det är betydelsefullt för det synskadade barnet att bli introducerad till de lekmöjligheter som 

finns. Det kan sedan visa sig att barnet inte är intresserad av den leken, men man måste ändå 

erbjuda möjligheten, anser Pedagog 2. När leksaker presentas är det viktigt att utgå ifrån 

barnets takt och vilja till att utforska, man får aldrig tvinga barnet utan ”man presenterar, 

benämner och bekräftar att det här finns, så här låter det, så här känns det, så här kan man 

göra. Vill du prova? Man syntolkar” (Pedagog 2).  

 

Pedagogens roll 
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Eftersom synen är ett sinne som fångar upp mycket av det som finns runtomkring, så är det 

därför viktigt att en pedagog är lyhörd och finns i närheten av det synskadade barnet, för att 

kunna tolka både situationen men även vad det barnet och de andra barnen uttrycker 

(Specialpedagog). Vidare är det verbala språket det vanligaste vi använder i samspel med 

andra, detta var något som inte hade utvecklats än hos de barn som Pedagog 1 berättade om. I 

och med detta blev det extra viktigt att en pedagog var med för att syntolka hur samspelet 

utspelade sig mellan två barn eller fler. För att kunna syntolka är det betydelsefullt att arbeta 

med kroppskontakt och barnets händer, eftersom ”händerna är synskadade barns ögon” 

(Pedagog 1).           

 

Barnet behövde hjälp och stöd av en pedagog som kunde tolka situationer med andra barn. Ett 

barn med synskada går miste om människors känslouttryck, och allt annat som synen tar in 

såsom omgivning, rörelser med mera (Pedagog 2). Precis som två av intervjupersonerna tar 

upp så är barn snabba och impulsiva, så därför är det viktigt att en pedagog är med och 

förklarar och tyder de händelser som sker på förskolan.  

 

När beslutet är fattat att avdelningen ska ta emot ett barn med synskada, så berättar och 

förklarar pedagogerna detta för barngruppen innan barnet börjar. Detta gör att barnen är 

införstådda i situationen. När barnet börjar så är det betydelsefullt att en pedagog är med och 

förklarar de lekar som utförs. Det framkom under intervjuerna att barn är accepterande och 

toleranta i förskolan, och desto mer de andra barnen ser att pedagogen berättar och förklarar 

för barnet med synskada, så tar de övriga barnen även efter och vill hjälpa till.    

 

Samspel  

Vid inskolning är det självklart främmande för det synskadade barnet, så som det är för vilket 

barn som helst när det kommer till en ny plats. Som vi tidigare nämnt är det viktigt att 

introducera omgivningen i små steg, och förklara vad det finns för leksaker runt omkring. 

Enligt pedagogerna och specialpedagogen så fungerade samspelet bra i innemiljön. Vidare 

menade specialpedagogen på att det är barnens förmåga till empati som öppnar upp för 

möjligheter, för att samspelet mellan det synskadade barnet och de andra barnen ska fungera. 

Däremot så ansåg rektorn att stödet från en vuxen behövdes, för att det synskadade barnet 

skulle kunna få igång ett ”bra samtal” med de seende barnen.  
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När det gäller utemiljön är det svårare för ett synskadat barn att ta sig fram, och det är viktigt 

att man har regler för till exempel cyklarna som finns på gården. Att cyklandet sker på en viss 

plats och ingen annanstans, är regler som måste finnas för att det synskadade barnet ska kunna 

känna sig trygg (Specialpedagog). Skogspromenader kan upplevas som en utmaning, eftersom 

grovmotoriken utvecklas betydligt senare än andra barn, ”vilket man kan förstå för det är lite 

svårare att gå på ojämn terräng” (Specialpedagog). Flera gånger under samtalets gång lyfte 

specialpedagogen upp att rutiner är väsentliga och att skogspromenadens väg alltid ska vara 

den samma. Detta för att barnet ska ha en chans till att bygga upp en trygghet även utanför 

förskolans område, vidare konstaterade hon att detta är viktigt för alla barn. I utemiljön 

beskriv rektorn att samspelet var svårare för ett synskadat barn, och att barnet inte tog kontakt 

med de andra lika ofta. Den vuxens roll är därför mer betydelsefull utomhus, menade rektorn.      

 

Resurser  

Ett hjälpmedel som ett av barnen använde sig av var en slags dator, som barnet kunde lägga 

upp en bok på. Datorn förstorade upp bilderna på dataskärmen för att det skulle bli lättare för 

barnet att se, då barnet kunde tyda bilder och färger vid nära håll.  

 

De märkte ut dörrar, trappor och avsatser med hjälp av någon form av markeringstejp. Under 

processen handleddes pedagogerna av en specialpedagog, för att få veta hur de skulle gå 

vidare och hur de på bästa sätt såg till så att det barnet med synskada utvecklades, utmanades 

och fick stöd.  Även möjligheten att kontakta syncentralen vid behov av resurser, var något 

som kunde tas i anspråk. En av förskolorna valde att inte ta in någon specialpedagog i 

barngruppen, för att pedagogerna ansåg att de kunde ta sig an den utmaning som barnet 

innebar. Samt för att de inte ville förlita sig på enbart en person som tog hand om barnet, utan 

de såg det som hela arbetslagets ansvar. Detta arbetssätt att lita på varandra och hjälpa 

varandra, istället för att ta in någon utomstående symboliserar vilken människosyn 

pedagogerna har.   

 

Det finns resurser tillgängliga, och ett av barnen som var i fokus vid en intervju, tog med sig 

egna hjälpmedel hemifrån vilket underlättade arbetet för pedagogerna i förskolan. Ytterligare 

nämnde pedagogerna att de utifrån deras utbildning fick en specialpedagog som de kunde 

kontakta vid behov. Vidare så berättade pedagog 2 och specialpedagogen att det finns bra 

resurser att få genom syncentralen, samt att syncentralen kan komma ut på förskolan för att 
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stärka personalens arbetssätt. Även ge råd på vilka åtgärder som bör göras, och vilka resurser 

som kan tas in.   

7. Diskussion/Analys 

Enligt pedagog 1 så präglar omgivningen på förskolan barnets vardag och detta innebär att när 

man har ett barn med synskada, så är det väsentligt att saker och ting har sin plats. Ordning 

och reda är något som Carlson (2010) tar upp som nödvändigt när man har ett synskadat barn 

i barngruppen. Detta för att inte förvirra barnet då de inte har någon avståndsuppfattning vid 

inskolning. I början har inte barnet någon kännedom om var saker och ting ligger, utan det är 

något som byggs upp med tiden. När barnet har memorerat sakernas plats, är det viktigt att 

dessa förblir kvar. Detta konstaterade även de intervjupersoner som deltog i studien, och 

menade vidare att det är betydelsefullt för barnets förutsättningar att utvecklas och bibehålla 

lusten till att utforska och lära sig.  

 

Informatörerna framhävde att introduktionen av lekar och leksaker bör ske i små steg. För det 

synskadade barnet är det viktigt att få en egen introduktion till de situationer som ska eller 

kommer hända. Detta är något som både Carlson (2010) och intervjupersonerna tog upp som 

väsentligt, då barnet behöver en lugn omgivning för att kunna koncentrera sig. Vidare tog 

pedagog 1 upp att en hel barngrupp lätt kan komma upp i varv och därmed kan det 

synskadade barnet förlora koncentrationen. När ett barn med en synskada samspelar med 

andra barn är det viktigt att de är mindre grupper, för att stämningen ska bli lugnare, vilket 

Carlson (2010) konstaterar. Som tidigare nämnts så innebär de små stegen, att en lek 

presenteras först mellan pedagogen och det synskadade barnet, sedan tar man med ett barn 

till, och slutligen en mindre barngrupp. Som pedagog 1 ansåg vid intervjun, så bör inte den 

slutliga mindre gruppen överstiga tolv barn. Vidare menade specialpedagogen på att det är 

angeläget att låta barnet få leka och utforska själv, det är viktigt att barnet får utrymme till att 

utvecklas. Carlson (2010) syftar vidare på att barnets utveckling främjas när hen utforskar 

rummet. Däremot menade pedagogerna 1 och 2 på att de bör finnas i bakgrunden och nära till 

hands.    

 

I samspelet mellan barn med synskada och seende barn så nämner Susanne Serrebo (2003) att 

barnet med funktionsnedsättning behandlas med ett medlidande från andra barn, samt att 

andra barns hjälpsamhet istället kan trycka ner barnets självbild, än att hjälpa till att stärka 



24 
 

den. Detta motsades av samtliga intervjupersonerna, eftersom det inte var något som de hade 

upplevt eller observerat. Annerborn & Dellgren (2003) tar även upp att komplikationer kan 

uppstå i samspelet mellan ett synskadat barn och de seende barnen, eftersom situationer 

uppstår och rollekarna ändrar fort riktning. I ett samspel sker en kommunikation via synen där 

barnen läser av bland annat ansiktsuttryck och kroppshållning hos varandra, vilket är en viktig 

del i samspelet som det synskadade barnet går miste om. Därför är det betydelsefullt, precis 

som pedagogerna 1 och 2 sa under intervjuerna, att en vuxen ska vara med och syntolka åt 

barnet. Detta bidrar till att barnet kan delta i lekarna på förskolan.  

 

Barn i förskolan är accepterande och förstående, och ser inte funktionsnedsättning som något 

hinder, anser pedagog 1. Pedagogen 1 menade vidare på att eftersom seende barn inte har 

någon kunskap om vilka resurser som behövs till synskadade barn, så ses därför detta barn 

som vilket barn som helst i barngruppen. Däremot kan barnen förstå att barnet behöver extra 

stöd när det kommer till att förstå situationer, och som båda pedagogerna och 

specialpedagogen sa i intervjuerna så är barn empatiska och vill hjälpa till, vilket gör att 

barnet känner sig delaktig i gruppen.  

 

Angående om hur utomhusvistelsen för de synskadade barnen, så berättade samtliga 

informanter inte särskilt mycket om det. De talade kort om hur det var för barnet att vistas i 

olika situationer utomhus, och vad som kunde göras för att barnet skulle lära sig att tolka hur 

exempelvis gården såg ut. Pedagog 1 tog upp att en av de vuxna alltid var med det synskadade 

barnet vid utomhusvistelsen, för att kunna syntolka det som hände på gården. Fortsättningsvis 

menade hen på att barnet efter ett tag lärde sig det olika reglerna som fanns på gården. Ett 

exempel som hen tog upp var att om barnet kände att de gick på asfalt så visste denne att det 

kunde komma en cykel. Däremot om barnet gick på gräsmattan kunde denne vara säker på att 

inte träffa på någon som cyklade förbi. Vidare berättade hen att när de skulle gå till skogen så 

gick de alltid till samma plats. Genom att gå till samma plats lärde sig barnet så småningom 

om hur marken var just där de befann sig och därmed även bli säkrare och känna sig trygg i 

en skogsmiljö.  

 

Däremot talade inte pedagog 2 som var verksam vid en utomhusförskola, om hur 

utomhusvistelsen utmärktes för arbetet med ett synskadat barn. Detta var synd eftersom hade 

vi erhållit denna information så hade vi kunnat göra en jämförelse mellan den förskola som 

hade utomhusprofil, med de förskolor som inte hade det i vår studie. Denna jämförelse kanske 
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hade speglat två olika arbetssätt när det gäller att integrera det synskadade barnet i en grupp 

med seende barn.  

 

Specialpedagogen påpekade många gånger att alla barn är olika och har olika förutsättningar 

till att utvecklas. För att underlätta förutsättningarna för en del barn så behövs det olika typer 

av resurser. Däremot så nämner samtliga informatörer att de kan via syncentralen få hjälp och 

stöd i deras utvecklingsarbete.  Som tidigare nämnts så säger socialtjänstlagen att individer 

med funktionsnedsättning såsom synskada har rätt till att få resurser, för att individens vardag 

ska fungera. 

 

Som både litteraturen och intervjupersonerna tar upp så bör aktiviteterna i förskolan 

introduceras i mindre grupper, för att lättare stimulera det synskadade barnet. Fast detta bör 

även vara i åtanke för att det gynnar hela barngruppen, när de ska ta till sig instruktioner samt 

att känna trygghet och våga delta, konstaterade specialpedagogen. Lugnare omgivning 

dämpar även de synskadades blindismer, som tidigare nämns av Carlson (2010). Vidare 

skriver hon att trots att man ska ta vara på den lugna omgivningen, så är det viktigt att inte 

låta barn med synskada sitta rastlösa i längre stunder, eftersom blindismerna utmärks mer då 

(Carlson, 2010). Ytterligare så nämns det tidigare att det är viktigt att informera barngruppen 

innan ett synskadat barn börjar, så att de är medvetna om att detta barn kan behöva lite extra 

stöd, och att de kan behöva hjälpmedel för att underlätta vardagen.       

 

Ytterligare ett tillvägagångssätt är att genom att bara lägga sin hand på barnet, så försvinner 

oftast blindismerna. Att inte ständigt tala om det kan vara skönt för barnet, då det kan uppleva 

att det blir ständiga upprepningar. Inte heller bör man låta hen sitta eller vara sysslolöst i 

längre stunder. Detta för att dess blindismer då kan bli mer uttalade. Därmed ska det även 

tilläggas att individen för den delen inte ska överaktiveras utan man bör göra aktiviteter i 

lagom stora omgångar. Alla behöver tillfällen då de få känna lugn och ro (Carlson, 2010). 

 

Att stimulera barns grovmotorik är något som Momrak Haugann (2001) tar upp, och 

vidareutvecklar i samspelet med andra. Om det synskadade barnet utvecklar detta i ett sent 

stadium så kan det innebära att barnet inte kan delta i de aktiviteter som det seende barnen 

utför på förskolan. Vilket i sin tur kan leda till att barn med synskada känner sig utanför. 

Detta är även något som samtliga intervjupersoner tar upp, men de konstaterar då att det är 

viktigt att en vuxen är med och stödjer i dessa situationer.  
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Tidigare nämns det att samhället har förändrats och att förskolan har fått en mer markant 

betydelse. Kvinnan har fått möjlighet till att arbeta, och rollen att ta hand om barnen har fallit 

på pedagogerna i förskolan. Vi upplever att barnen spenderar stor del av sin vakna tid på 

förskolan, vilket betyder att större delen av uppfostran har överlåtits till personalen på 

verksamheten. Det är både krävande och svårt att arbeta på förskolan med tanke på alla de 

krav som ställs idag, och det är även något som vi uppmärksammat under de praktikperioder 

som genomförts. Det är krav från föräldrar som vill att personalen ska anpassa verksamhetens 

vardag utefter den världsbild och den uppfostran som de har. Detta kan innebära att en del 

föräldrar värdesätter vissa aktiviteter mer än vad andra föräldrar gör, som till exempel 

utomhusvistelsen istället för inomhusvitselsen. Som pedagog kan inte alla föräldrars krav 

tillmötesgå, för det finns också en läroplan som staten har sammanställt. I läroplanen finns 

strävansmål som ska prägla arbetet i förskolan. Det finns många aktörer som vill vara med 

och forma vardagen på förskolan, och de allra viktigaste aktörerna är barnen. Det är barnens 

intresse som ska styra dagen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de krav som ställs på 

oss pedagoger i förskolan, inte gör arbetet lättare, men i slutändan måste alla pedagoger ändå 

komma ihåg att det är barnens intresse och lust till att lära som ska prägla verksamhetens 

vardag.  

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger arbetar med att integrera ett barn som har 

någon form av synskada i en grupp med seende barn i förskolan. Arbetar de på ett sådant sätt 

så att det synskadade barnet upplever jämlikhet? Under intervjuerna visade det sig att 

samtliga informanter hade likartade arbetssätt, och de ansåg att de var ett bra arbetssätt för att 

få det synskadade barnet att känna sig som en del av gruppen. Att introducera miljö, leksaker 

och lekar är små steg är väsentligt, var leksak ska ha sin plats och det är viktigt att det inte 

möbleras om på avdelningen under den tiden som barnet vistas på avdelningen. Pedagogens 

roll att vara nära till hands, vara lyhörd och vara med och syntolka situationer är betydelsefullt 

för att det synskadade barnet ska kunna vara delaktig i barngruppen.   

 

Vidare ville vi få kännedom om vilka resurser som finns tillgängliga för barn med synskada, 

som underlättar och får barnet att känna någorlunda jämlikhet. De resurser som vi fick höra 

talas om och som även litteraturen tog upp var bland annat blindskrift och specialpedagog. 

Dessa två resurser var de som användes på både pedagog 1 och pedagog 2 arbetsplatser. 

Däremot så använde de sig inte så mycket utav blindskriften utan mer av en specialpedagog 
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eftersom de betraktades mer aktuellt och användbart. Vidare tar litteraturen upp olika former 

av resurser som finns för barn med synskada, de kan alla vara användbara inom 

förskolverksamheten. Däremot nämner pedagog 1 att de fick mycket hjälp från habiliteringen 

med resurser som fanns tillgängliga i den kommun som hen var verksam i. Bland annat 

nämnde hen en bandspelare som spelar upp olika ljud, och en annan bandspelare som spelar 

in. 

8. Förslag på vidare forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att ta vårt arbete ett steg längre och forska vidare om, 

hur lärare arbetar med att integrera synskadade elever i skolan, och vilka resurser som de 

använder sig av. Det ska ske en samverkan mellan förskolan och förskoleklass – förskoleklass 

och skolan. Hur denna samverkan hjälper och underlättar arbetet för pedagoger och lärare, 

anser vi också som ett intressant ämne att forska vidare på.    
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Intervjufrågor:  

 

 Har du/ni fått någon särskild utbildning när det gäller barn med synskada?  

  

 Hur introducerade ni lekmöjligheterna för det synskadade barnet? 

 Behövde barnet och de andra barnen stöd av en vuxen i leken för att underlätta 

samspelet?  

 Hur fungerade samspelet mellan det synskadade barnet och de andra barnen i: 

- Innemiljö? 

- Utemiljö? 

 Tog barnet initiativ till att påbörja ett samtal?  

 Tilltalade andra barn och vuxna barnet med namn först?  

 Blev barnet "inbjuden" till lek av de andra barnen? 

 På vilket sätt introducerades nya lekar och leksaker för barnet?  

 Ville barnet gå själv i okända miljöer? 

 Ville barnet gå själv i kända miljöer?  

 Är det något du vill säga som vi inte tagit upp? 

 

 

 

 

 

 

 


