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När det finns barn med synskada i förskolegruppen, hur kan vi då

anpassa arbetet och miljön, så att alla barn blir delaktiga utifrån vars

och ens förutsättningar? 

Synguiden förskola är ett material som syftar till att ge inblick i,

 förståelse för och kunskap om att arbeta med barn som är synskadade.

Vi hoppas att materialet kan fungera som stöd i utformningen av det

pedagogiska arbetet på förskolan. 

Vi vill också att materialet ska väcka nyfikenhet och intresse hos läsar-

na till att vilja veta och läsa mer.

Synguiden förskola är utarbetad av utbildare och rådgivare inom

Specialpedagogiska institutet som har erfarenhet och kunskap om hur

det är att arbeta med förskolebarn som är synskadade.

Synguiden förskola vänder sig till förskolepersonal, resursteam,

 förskolechefer/skolledare, beslutsfattare, föräldrar och andra som

möter barn med synskada. 

Tack till barn och förskolepersonal som ställt upp och medverkat vid

fotografering. 

STOCKHOLM I MARS 2008

Kerstin Olsson          Agneta Westman         Monica Ytterbergh        Lena Öberg
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EN DAG PÅ EBBES FÖRSKOLA

Bildtext: Ebbe och fröken läser ”punkt”.

Ebbe är fem år och gravt synskadad

Min dag på förskolan börjar med att jag tillsammans med pappa Kalle åker 
i vår bil till Gläntan. Med ”Musseryggan” på ryggen öppnar jag dörren och
säger ”Hej”. Då får jag svar från Olle och Sven och Maja och  fröken Karin.
Det är bra för då vet jag vilka fler det är i tamburen som jag kan prata med.
När jag ställt ner ryggsäcken vid min plats berättar jag att den är jättetung för
jag har vår soppskål med mig. Men Maja har också en soppskål med sig som
hon kallar terrin. Karin tar hand om våra soppskålar så att vi kan  klä av oss.
Att klä av sig är ingen konst, men att hitta hängaren i kläderna och hänga upp
dem är lite  knepigt. Min mamma har sytt i en metallring som hängare. Det
tycker jag är smart för den är lätt att hitta och den viker sig inte när jag ska
hänga upp  jackan.

När jag klätt av mig ytterkläderna och satt på mig inneskorna har Karin och
jag en liten pratstund. I dag har Karin med sig två böcker, den taktila alma-
nackan och händelseboken. Vi läser torsdag, på punkt förstås. Det heter egent-
ligen punktskrift men jag kallar det bara för ”punkt”. 
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I händelseboken, som är på ”punkt”, står det vad vi ska göra i dag. Karin och
jag läser tillsammans att efter samlingen när vi har vår fruktstund ska vi fort-
sätta vår fruktundersökning. I går undersökte vi  äpplen och päron, i dag blir
det apelsiner, mandariner och citroner. 

Veckans bok är Emil och när vi läser den behöver vi våra soppskålar. Vi ska
också gå till en gård där det finns en flaggstång, som vi ska hissa upp Ida i.
Karin tror att vi hinner leka en stund på gården innan vi går in och har
musikstund. Till lunch får vi sparrissoppa och köttfärspaj. Efter vilan ska vi
arbeta med lera. Kanske det blir en soppskål. Men sen kan vi få fortsätta med
affären som vi började bygga upp i går. Mellanmål blir det ju vid tretiden och
mamma hämtar mig klockan fyra. Den här pratstunden är bra för då är man
liksom beredd. 

På samlingen sitter vi i ring på varsin liten matta. Min plats är bredvid
 fröken. Det är bra för då kan jag titta riktigt nära och känna på saker som
 fröken visar. Vi rullar pingelbollen mellan oss. Så här säger vi innan bollen 
rullas iväg: ”Jag heter Ebbe och jag  rullar bollen till Sven” och Sven klappar i
golvet och svarar: ”här sitter jag” och då kommer bollen till Sven. Det är
Majas tur att räkna barnen idag. Maja går bakom oss och tar på allas 
huvuden. Det blir 14 barn och tre fröknar. Innan vi går till våra fruktgrupper
pratar vi lite om torsdagen och vad som ska hända . 

I min fruktgrupp är vi tre Lena, Sven och jag. På vårt lilla bord ligger det tre
frukter som vi ska undersöka. Vi känner, luktar, smakar på frukterna och 
pratar om formerna och färgerna. Apelsinen är störst, citronen är lite oval och
mandarinen är minst. Vi delar och smakar på dem. Mandarinen är sötast och
citronen är jättesur. Jag skalar mandarinen, Sven skalar apelsinen och Lena
skalar citronen. När vi ska klyfta dem blir det ganska svårt och så 
sprutar det stark saft på oss.

Igår läste vi om när Emil hissade upp Ida i flagg stången och idag läser vi om
när Emil fastnade med huvudet i soppskålen. Jag har ju med mig våran sopp-
skål som vi undersöker. Den här skålen kan man inte fastna med huvudet i.
Det prövar vi. När vi har soppskålen på huvudet och pratar låter det väldigt
roligt. Lena går in till dockorna och hämtar vår utvalda Ida, som ska få hänga
i flaggstången. Vi sätter på henne en röd kjol och en röd stor halsduk så hon
syns bra. Vi tar också med oss en svart lång lina och en sax till gården med
flaggstången. Precis som Emil gjorde med Ida binder vi fast dockan i flaggli-
nan men vi fäster också den svarta linan i dockan. Vi drar i flagglinan så att
Ida kommer högre och högre upp i flaggstången och när hon är allra högst
upp tar det stopp. Då ser vi bara Ida som en röd boll högt där uppe. Vi klipper
av den svarta linan och firar ner Ida igen. Med den svarta linan mäter vi hur
högt upp Ida har varit. Linan är tio meter lång. När vi lägger ut den på gården
är den väldigt lång. Då kan man förstå att Ida kunde se hela Lönneberga.  
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Bildtext: Nu förstår jag hur det är att ha en soppskål på huvudet.

Vid lunch får vårt bord sparrissoppan serverad i min soppskål och Majas bord
får sin soppa serverad i Majas terrin. Jag får stå upp när jag öser upp soppan
för soppsleven är så lång och kanten på skålen så hög. Vi sörplar i oss soppan
precis som Emil gjorde. När vi är färdiga med soppan och köttfärspajen är jag
ganska trött. Då är det skönt att lägga sig och lyssna på mjuk musik. Tänk att
innan vi stiger upp frågar Jenny om hon får massera mig på ryggen, det får
hon. Det är nästan så att jag somnar. 

Lena har gjort i ordning ett bord med material till arbetet med lera. Hon har
inte glömt den fuktiga wettexduken som är så bra att torka av sig på. Det är
bra att kunna torka av sig, för jag tycker inte om att bli kladdig. Efter en stund
blir det faktiskt en skål, men bara en liten en som vi kan ha till dockorna.
Emma, Jerry och jag börjar plocka fram varor till affären som vi byggde dagen
innan. Det blir en hylla för pasta, ris, couscous, gryn och socker. I kylen har vi
mjölk, smör, ost, läsk och ett 6-pack ägg. Grönsaker och frukt finns i hyllorna
vid fönstret. 

När Olle kommer har han en kasse med sig. Den har han med sig hemifrån.
”Nu kommer varubilen med färska varor”, säger han. Och så plockar han upp
varorna på bordet, visar och berättar vad han har. Bland alla varorna har han
en tablettask. Det är svarta Läkerol, alla får smaka. När varorna är upplocka-
de på hyllorna kommer Jenny (fröken) in i affären och säger att hon är affärs-
föreståndare och att hon ska göra en inventering. Då får vi visa och berätta
vad vi har på hyllorna och i skåpen. Det är viktigt att veta vad som finns i vår
affär om kunderna frågar. När fröken och kompisarna visar var varorna finns,
går det lätta att visa kunderna.Vår första kund är Lina. Hon får en korg av
mig som hon plockar ner varorna i. Lina är en besvärlig kund. Hon tjatar om
färsk mat och tycker att vi har dåliga varor. Men hon har mycket i sin korg
som kassören, får slå in i vår kassa apparat.
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Bildtext: Med punktskrift på knapparna kan Ebbe vara kassör.

Så kommer föreståndaren tillbaka med en skylt som det står ”Stängt på grund
av rast”. Den hänger hon upp på affären och säger att det är mellanmål. 

Då får vi soppa igen, nu är det apelsinsoppa. Det är en riktig soppdag i dag. 
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Det är Ebbe fem år som berättar om en dag på för skolan Gläntan. Hans
 tankar i berättelsen är åter berättade av en pedagog som har erfarenhet av den
metodik som ett barn med grav synskada behöver få. Ebbe är gravt synskadad
och han har en mycket liten synförmåga både på kort och långt avstånd. Med
sin syn kan han uppfatta färger. Vanliga bilder och texter i till exempel bilder-
böcker ser han inte.  

Vi ska se hur tankarna hos förskolepersonalen är när det gäller den fysiska
miljön, den pedagogiska miljön och metodiken. 

Gruppen består av 14 barn mellan fyra och sex år samt fyra förskollärare. 

Den fysiska och pedagogiska miljön

Tillsammans med synpedagog från syncentralen och rådgivare från
Specialpedagogiska institutet har för skolan anpassats på följande sätt.
Belysningen är anpassad så att Ebbe kan använda den lilla synförmåga han
har. 

Bildtext: Varje plats är märkt med barnets namn i punkt- och svartskrift samt en färgstark taktil symbol.

MER OM EBBES FÖRSKOLA
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Ljuset får inte blända och ljusstyrkan kan regleras. När han ska titta nära till
exempel vid sagoläsning och pyssel används punktbelysning. Förskolan har
ljus-, ljud- och känselmarkeringar som vägleder till viktiga platser, till exempel
en röd dekorationslampa vid hyllan med böcker, en ledfyr vid ingången och en
skrovlig tejp att följa fram till klädhyllan. Alla dörrfoder är starkt färgmarke-
rade.

Entrédörren till Tamburen är markerad med ett klockspel. En gummerad
matta ligger mellan ytterdörren och väggen mitt emot. Färgsättningen i tam-
buren är särskilt genomtänkt och Ebbes plats närmast fönstret på vänster sida
om dörren är lätt att hitta till. Varje plats är märkt med barnets namn i punkt-
och svartskrift samt en färgstark taktil symbol.

I Toalett och tvättrum är toalettsitsen och locket starkt färgmarkerade.
Barnens handduksplatser är märkta på samma sätt som i tamburen och Ebbes
handduk hänger ytterst på raden.

I Rummet för rollekar finns det möbler och andra inredningsdetaljer i
barnstorlek och i olika färger. Här finns en välsorterad garderob med utkläd-
ningskläder och rekvisita. Det finns lådor och korgar att sortera saker i.
Sorteringen underlättas av att allt material har bestämda platser. Hyllor, lådor
och korgar är uppmärkta med svart- och punktskrift.

I Stora lekrummet finns på flera ställen ledmärken till exempel en dekora-
tionslampa. De fyra väggarna avviker från varandra i utseende och färg. På en
kortvägg finns det ribbstolar som är mörkfärgade framför en ljus vägg. Inred -
ningen består av mjuka kuddar och madrasser i olika storlekar och färger.

I det Kombinerade mat- och arbetsrummet ligger en 60 cm bred matta som
delar rummet i två delar. Mattan ligger mellan två av de tre dörrarna som
finns i rummet. Den ena dörren leder till tamburen och den andra till stora
lekrummet. På ena sidan om mattan finns en köksdel och en dator- och skriv -
arbetsplats. Förutom datorn med flexiboard finns här också två punktskrifts-
maskiner, en svällpappsvärmare, några  ritmuffar och papper av olika slag. Vid
denna plats  tycker många barn om att vara. På andra sidan om mattan finns
två små fyrkantiga bord för fyra per soner och hyllor för material av olika slag.
Hyllorna, skåpen, stolarna och borden är väl markerade med färg (målat eller
tejpat), så att de är lätta att uppfatta och hitta.

Den tredje dörren som finns precis till höger när man kommer in från tambu-
ren leder in till det Lilla arbetsrummet. Här finns ett litet fyrkantigt bord, där
man kan nå hela bordsytan från alla sidor. När bordet är litet är det lättare att
känna och se vad som finns på bordet. Det lilla rummet har egen diskbänk
med en uppsättning köksgrejer för cirka fem personer. Avdelningens läshörna
finns i detta rum. Bokhyllan innehåller olika typer av böcker. Det finns bilder-
böcker, svartskriftsböcker, interfolierade böcker, taktila  bilderböcker och
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böcker att lyssna på.  Här är det lätt att hitta bandspelare och CD-spelare.
Intill bokhyllan står avdelningens sköna soffa och en lampa som lyser extra
starkt utan att blända.

Gårdens lekredskap, sittplatser, staket, grindar och trappor är färgsatta i olika
starka färger. Den är också anpassad så att man kan hitta till de olika platser-
na med hjälp av varierande underlag, ledstänger, staket, träd och buskar. Den
här förskolan har utökat sina lekredskap med en cykelkarusell och en stor fast
bil där flera barn kan åka i samtidigt.

Bildtext: Cykelkarusell

Bildtext: Färgmarkerad gård.
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Metodiken

Med ett barn med grav synskada i barngruppen får man särskilt tänka på att
ha en tydlig struktur, att använda det konkreta materialet i inlärning av
begrepp, att sätta ord på det som händer, att vara  tydlig och att förbereda bar-
nen inför olika situationer.

Hjälpmedel till exempel punktskriftsmaskin, ritmuff, svällpappmaskin eller
dator med flexiboard finns naturligt i verksamheten och kan användas av alla
på ett lekfullt sätt.

De ord och texter som finns i barnens miljö är så långt möjligt skrivna både i
svartskrift och i punkt skrift. 

Förskolan arbetar med temat ”Förstå omvärlden”. Personalen vill göra varda-
gen mer begriplig för  barnen.

Förskolepersonalen använder mycket tid till förberedelser av olika slag till
exempel planera verksamheten, göra olika taktila material och märka upp
med punktskrift.

Planeringen för den dag som Ebbe berättar om

Den taktila almanackan gör att Ebbe får veta vilken dag, månad och så vidare
det är. Genom händelse boken förbereds Ebbe på vad som ska hända under
dagen. I både den taktila almanackan och händelseboken är texten skriven på
punktskrift. Personalen tycker det är viktigt att Ebbe får många tillfällen att
”låtsasläsa” med sina fingrar. 

Barngruppen ska om någon vecka se en film om Emil i Lönneberga. För att
kunna tydliggöra olika begrepp och händelser för barnen så att alla förstår
vad som händer när de ser filmen har en lärare ansvar för att skaffa sig mer
information.

Syftet med samling i hel grupp är gruppsamhörighet. Varje barn har en egen
liten matta som de sitter på i samlingen. De är uppmärkta med barnens olika
symboler. Ebbe sitter bredvid en vuxen för att kunna känna på det material
som visas och få stöd med syntolkning. För att Ebbe ska vara delaktig i sam-
lingen, har man till exempel bollar som låter när de rullar eller leker lekar som
bygger på andra sinnen än synen. I den stora gruppen passar det bäst att
sjunga, spela och leka lekar. När man ska fördjupa sig i ett tema till exempel
frukter, är det lämpligt med en liten grupp, cirka 3–4 barn. 

För att tydliggöra vardagssituationer och lära sig olika begrepp har gruppen
varje vecka fokus på något speciellt som händer i vardagen. Denna vecka är
fokus på fruktstunden.
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När barnen arbetar med lera ser personalen till att det finns en fuktig wettex-
duk lättillgänglig. Då kan Ebbe torka av sina händer när han tycker de är för
klad diga, utan att behöva bryta upp från aktiviteten. Barn som är gravt syns-
kadade tycker ofta inte om att bli kladdiga om fingrarna, eftersom det påver-
kar känseln. 

På förskolan har man en egen affär. Affären ska uppmuntra till rollek och
ingår i förskolans tema ”Förstå omvärlden”. På olika sätt har personalen
anpassat affärsleken så att Ebbe kan delta i leken. Varorna har bestämda plat-
ser och hyllorna och varorna är märkta med svart- och punktskrift. Barnen
och personalen visar och berättar för Ebbe vad som finns på hyllorna och i
skåpen. 

Bildtext: ”Ebbe, var ska vi lägga tomaterna?”
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Greta är fyra år och synsvag

Min förskola ligger väldigt nära vårt hus så vi går dit. Jag går förbi vår brevlå-
da som är röd för att jag ska se den på långt håll och då vet jag att där bor jag.
Sedan följer jag ett vitt staket, där Jonssons bor, och ett brunt staket där
Molly som är en labradorhund bor. Nu kan jag se förskolans ingång för den
har målarna målat knallblå. Trappkanten är också målad med den blå färgen,
så att jag inte missar steget. 

Jag öppnar själv dörren och ropar ”Hej”! Här i tamburen möter jag fröken
Anna som sätter sig på huk framför mig och hälsar på mig. Hon säger att det
är roligt att se mig. Jag går till min plats, som är lätt att hitta för den är först i
raden. Här finns ett kort på mig och under står mitt namn skrivet med stora
tydliga bokstäver. Med mammas hjälp klär jag av mig och hänger upp rygg-
säcken och kläderna.

När jag varit en stund på förskolan är det dags för stora samlingen. Vi sitter
då i ring på var sin liten matta på golvet. 

EN DAG PÅ GRETAS FÖRSKOLA

Bildtext: Den blå ytterdörren syns bra och den blå markeringen visar var trappsteget är.
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I dag ropar Mia upp oss och vi svarar med våra efternamn. Tänk att både Ted
och Erik heter Eriksson i efternamn fast de inte är syskon. Fröken säger att de
heter lika, men de ser olika ut. Ted har brunt hår och bruna ögon. Erik, han
har blå ögon och nästan vitt hår. Det är bra att de ser olika ut för då ser jag
var Ted leker någonstans om jag vill vara med honom. Sara är dagens ”lill -
fröken” och hon räknar barnen och ser att Teo och Jill inte kommit. Vi sjunger
några roliga sånger och slutar med  

Barnen sover Melodi: Björnen sover

Barnen sover, barnen sover i sitt lugna bo.
Nu ska barnen vakna, sträcka upp sin haka.
Ena armen, andra armen, upp på benen stå.

Vi går till våra smågrupper.

I min grupp som heter Katten finns jag, Stina, Ted och fröken Anna. Vi sam-
las vid det lilla fyrkantiga bordet i läsrummet. Bordet är så litet att jag kan se
allt som finns på det utan att gå runt.

Vi börjar med ”hemläxan”. Alla går ut i tamburen och hämtar något från sina
väskor. Stina hämtar en bok, Ted hämtar en påse och jag hämtar en band -
spelare. Stina har letat kottar i boken. Hon har hittat jättemånga, minst tio.
Ted har tagit med sig en röd påse. Han säger att det är bra med en röd påse
för då syns den i skogen. I påsen ska vi samla skogssaker. Med bandspelaren
ska vi samla skogsljud. Anna ska ta med kameran och samla skogsbilder. I
dag ska vi gå till det vanliga stället i Backskogen. Vi pratar om hur vi ska gå
och vad vi kanske får se, höra, känna och lukta på.

Bildtext: Ringen i dragkedjan är lätt att hitta.
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Sedan går vi ut till tamburen för att ta på ytterkläderna. Anna finns med när
vi klär på oss. Jag behöver ingen hjälp med dragkedjan i jackan för jag har en
liten ring i dragkedjan som jag lätt hittar. När vi är färdigklädda samlas vi vid
den blåa bänken i tamburen för att packa Annas ryggsäck. 

Vi går ut och ställer oss vid den röda grinden, som jag ser på långt håll.

Bildtext: Den röda grinden syns på långt håll.

När vi kommer fram till den stora stenen som är  rödmålad är vi snart framme
vid den branta backen. Vi tar oss lätt uppför backen och är då framme vid
granarna. Där letar Stina och jag efter grankottar. Vi plockar tio stycken. Vi
får lov att krypa för att hitta dem för de har nästan samma färg som marken.
När vi kommer fram till gläntan leker vi ”härma djur”. Anna tar kort på oss
när vi är ugglor och Stina spelar in när vi är grodor. Äntligen får vi ta fram
 matsäcken och äta vår frukt. Innan vi går tillbaka till förskolan leker vi ”Små
grodorna”. När vi hoppar grodor blir vi så trötta i benen att vi ramlar och alla
ligger och bara skrattar. Det är så kul i skogen tycker jag. 

När vi kommer tillbaka till förskolan ser vi att matborden är dukade och de
andra sitter i lekrummet och pratar. Det är dags att ha lunchsamling. Då får
varje grupp bestämma en sång som vi sjunger. Vi väljer ”Små grodorna”.
Sedan klappar vi vår lunch som är kött-bull-ar, po-ta-tis, ling-on, sås, mjölk,
bröd och ost. 
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Kattgruppen äter lunch i läsrummet. Vi stänger dörren om oss så att vi inte
blir störda eller stör de andra barnen. Det är bra med ett litet bord för då kan
jag se vem som pratar, vad det finns för mat och vad de andra vid bordet gör.
Idag pratar vi om lingon. De lingon vi hittade i skogen var sura och hårda
men lingonsylten är mjuk och bara lite sur. Det är ju klart, de i skogen var ju
inte kokta. 

På vilan ger vi varandra massage och lyssnar på delfiner. Jag nästan somnar,
så trött är jag. Innan vi går upp läser Mia om Putte i blåbärsskogen.

Ted, Stina och jag går till arbetsbordet där vår dator finns. På detta bord finns
det också förstoringsglas och luppar. Här plockar vi upp sakerna som finns i
ryggsäcken. I påsen finns grankottar, mossa, lingon, lingonblad, blåbärsblad,
stenar och en massa grässtrån. Vi tittar på våra skogssaker i förstoringsglasen
och vi luktar och smakar och känner på dem. Blåbärsbladen är  ljusare än
lingonbladen och känns tunnare. Vi tittar på korten i datorn. Ett kort var all-
deles brunt med lite streck på. Stina kan se att det är två pinnar och några
vissna blad och ett långt grönt grässtrå. På ett annat kort såg jag riktigt bra att
det var blåbärsris och grankottar för de låg på en vit duk. Vi tittar på korten
och på de riktiga sakerna och undersöker om de är lika.

Bildtext: ”Med ett förstoringsglas kan jag se pyttesmå saker”

O, tänk när vi förstorar kortet med grankottar kan vi se de små fjällen. När vi
sedan lyssnar på bandinspelningen kan vi höra hur det prasslar när vi går och
när min röst hörs på bandet tyckte jag det låter lite konstigt, inte riktigt som jag.
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Vi skriver också i våra händelseböcker. Det är förstås Anna som skriver det vi
berättar. Några natursaker sparar vi i den lilla gröna lådan men resten ska vi
använda när vi bygger en teaterscen. Till mellanmål får vi gröt och både blå-
bär och lingonsylt.

När vi ätit färdigt börjar vi bygga teaterscenen. Det blir en riktigt läcker skog.
I vår skog finns det träd, stenar, mossa, ris, kottar och gräs. I djurlådan hittar
vi en ekorre, en groda, en katt och en hare. De får också vara med i skogs -
teatern. När vi just ska bestämma vilka dockor som ska vara med i pjäsen
kommer min pappa och Elins mamma för att hämta oss. Mia lovar att vakta
vår scen så att vi kan fortsätta med pjäsen i morgon.

I hallen får jag känna på Elins mjuka röda halsduk, som hon har fått av sin
mormor. Sedan tar pappa mig i handen och vi promenerar hem.
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Bildtext: Kottarna syns bra på det vita underlaget.

Det är Greta fyra år som berättar om en dag på förskolan Husdjuret. Hennes
tankar i berättelsen är återberättade av en pedagog som har erfarenhet av den
metodik som ett barn med synsvaghet behöver få. Greta är synsvag och hen-
nes synskärpa är uppmätt till 0.15 på långt håll vilket betyder att det hon ser
på 1,5 meters avstånd, det ser ett normalseende barn på tio meter. Hennes syn-
förmåga på nära håll är också mindre än normalt. Greta behöver få extra tid
för att hinna uppfatta det hon ska se. 

Vi ska se hur tankarna hos förskolepersonalen är när det gäller den fysiska
miljön, den pedagogiska miljön och metodiken.

Gruppen består av 14 barn mellan tre och fyra år samt tre förskollärare och en
barnsköterska. 

MER OM GRETAS FÖRSKOLA
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Den fysiska och pedagogiska miljön 

Tillsammans med synpedagog från syncentralen och rådgivare från
Specialpedagogiska institutet har för skolan anpassats på följande sätt:
Belysningen är anpassad till Gretas behov av ljus och alla fönster är försedda
med persienner. Hela avdelningen har bra kontraster på fasta inventarier, väg-
gar, lister och dörrfoder.

Entrédörren till Tamburen är blåfärgad både på ut sidan och på insidan.
Barnens platser är märkta med ett stort kort som är taget med tanke på att
ansiktet ska synas bra. Under kortet finns barnets namn textat med svart
tuschpenna på vitt papper. Greta har sin plats längst ut på raden med hängare
och fack. Den är då lätt att hitta.

I toalett- och tvättrummet är barnens platser uppmärkta på samma sätt som
i tamburen och Gretas plats är ytterst. Handdukarna är i olika färg, vilket gör
det lättare för Greta att urskilja sin handduk bland de övriga.

I Rummet för rollekar, finns möbler och inredning i barnstorlek som lätt går
att flytta. Skåp och lådor är väl märkta för att inspirera till  sortering av inven-
tarierna. Här finns en välsorterad garderob med utklädningskläder och rekvi-
sita. 

I det Stora lekrummet syns de mörka ribbstolarna bra mot den ljusa väggen.
Golvet har inga markeringar som kan störa uppmärksamheten. 

Hyllorna i det Kombinerade mat- och arbetsrummet är inredda med olikfär-
gade lådor, så att det är lätt att hitta materialet. En del bord är små, för max
sex personer och med matta enfärgade vaxdukar. Vid ett litet bord är det lätta-
re att uppfatta vad som händer, vem som pratar eller vad som står på bordet.
Vaxduken är enfärgad då det är lättare att se föremålen på ett lugnt underlag,
den är också matt så att det inte blir reflexer från lampan som kan störa
synintrycken.

Avdelningens läshörna finns i det Lilla arbetsrummet med en skön soffa och
extra belysning som går att ändra riktning på. Bokhyllan är lätt att hitta i och
den ”städas” ofta både av barn och vuxna. I det här rummet finns ett fyrkan-
tigt bord för fyra personer som används som mat- och arbetsplats. Över bor-
det finns en extra arbetslampa som går att hissa upp och ner.

Synguiden förskola | 20



Bildtext: Det är lätt att hitta till gungorna med det röda staketet.

Gårdens dörrar, trappor, staket, grind, lekredskap, redskapsbod, och bord och
bänkar är färgsatta i olika  starka färger. 

Metodiken

Instruktionerna som Greta får är tydliga och hon ges möjlighet att titta nära
på mindre föremål. När hon ska titta på långt avstånd till exempel på ett träd
behöver hon också komma nära. Hjälpmedel till exempel förstoringsglas, finns
naturligt i verksamheten och kan användas av alla på ett lekfullt sätt.
Kontraster är vik tiga för Greta. Det tänker personalen på i alla aktiviteter. 
När det gäller arbetsmaterial behöver visst material anpassas så att Greta kan
se detaljer och förstå hel heten. Förskolepersonalen använder mycket tid till
förberedelser av olika slag.

Planeringen för den dag som Greta berättar om

Syftet med samling i hel grupp är gruppsamhörighet. Greta sitter bredvid en
vuxen för att kunna titta nära och känna på det material som visas och får
stöd med syntolkning. I den stora gruppen passar det bäst att sjunga, spela
och leka lekar. När man ska fördjupa sig i ett tema till exempel skogen är det
lämpligt med en liten grupp, cirka 3–4 barn. På samlingen använder man stora
bilder med tydliga kontraster och få detaljer. När barnen ska titta på föremål i
naturen ser personalen till att ta med sig ett enfärgat underlag, så sakerna
framträder tydligt.
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Bildtext: När vi kryper kan alla upptäcka det som finns på marken. 

Personalen har planerat för en gemensam utflyktsdag för hela förskolan.
Barnen förbereds på utflykten. Gretas lilla grupp, Katten, kommer att besöka
och utforska platsen innan för att Greta ska veta hur det ser ut och vad som
finns där. Barnen som är synsvaga behöver extra tid att gå runt och uppleva
miljön och på så sätt få en inre bild av området.
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Klassifikation (WHO 1994)

Synskadad är den som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller

omöjligt…

… att läsa vanlig skrift.
… att med synens hjälp orientera sig, 
… har motsvarande svårigheter i den dagliga livs föringen.

WHO (1994). International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps.

Geneva: World Health Organization. Reprinted (1980) 

VEM ÄR SYNSKADAD?

Benämning Synskärpan

Måttligt synsvag  

Uttalat synsvag

Grav synskada/blind

0,3–0,1
De flesta kan läsa vanlig text (svartskrift) 

med eller utan hjälpmedel.

0,1 > 0,05
De flesta läser svartskrift med hjälpmedel. Ibland behövs 

kraftigt förstorande hjälp medel, till exempel CCTV.

< 0,05 
Mycket små eller inga synrester. Med blind avses den som inte 
har någon  ljusuppfattning. De flesta som är gravt synskadade 

eller blinda använder punktskrift eller talbok då de läser.

Bildtext: En pojke tittar på bokstäver med hjälp av CCTV.
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Statistik

Barnsynskaderegistret i Lund omfattar synskadade barn och ungdomar i
åldern 0–19 år. 

Enligt denna källa finns i Sverige cirka 3 000 barn med synskada. 1600–1700
av dem har ett eller flera ytterligare funktionshinder (utvecklings störning,
rörelsehinder eller hörselnedsättning).

Cirka 550 av barnen med synskada är gravt synskadade, cirka 160 helt blinda.
Dessa barn läser eller bedöms komma att läsa punktskrift. Så gott som alla av
dem får stöd från Resurscenter syn inom Specialpedagogiska institutet.

Barn och ungdomar som är synsvaga är ungefär tio gånger så många som de
gravt synskadade. Även dessa får visst stöd av Specialpedagogiska institutet.
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Ögat och synsystemet

Eftersom synen betraktas som det ”överordnade sinnet” har den en avgörande
roll i barnets allmänna utveckling. Många olika utvecklingsområden påverkas
av synen: förmåga till begreppsbildning, rumslig orientering, socialt samspel
och kommunikation, grovmotorisk och finmotorisk utveckling. Den sensor -
iska integrationen skapar en helhet av alla synintryck. Om barnet under de sju
 första åren har en ”normal” synutveckling blir det lättare att tillägna sig
 intellektuella och social färdigheter senare i livet.

En normal synutveckling sker i ett komplicerat samspel mellan ögonen och
hjärnan. Bilderna tas emot av ögonen. Men vi ser och förstår med hjärnan.
Synsystemets förmåga att bearbeta, tolka och sortera synintrycken kallas  visuell
perception. Perceptionsförmågan har alltså stor betydelse för att vi ska kunna
skapa ordning bland synintrycken. Vi förstår och tolkar synintrycken utifrån
våra tidigare erfarenheter, psykiska och fysiska förutsättningar. För att förstå
hur ett barn fungerar med hjälp av synen måste vi därför ha en helhetssyn på
barnet. Om perceptionsförmågan är störd kan man trots en fullgod synskärpa,
ändå ha synproblem till följd av en skada i den bakre delen av synsystemet.

Ett par procent av alla barn har något fel som gör att synen inte utvecklas
normalt. Oftast handlar det om brytningsfel eller skelning. Alla synfel kan inte
förklaras med fel i ögonen. Synnerverna, hjärnans synbanor och syncentrum
måste också vara perfekt anlagda och utvecklade för att synen ska bli normal.
Om någon del av synsystemet påverkas eller skadas under fostertiden, före,
under eller efter födelsen så kommer detta att på något sätt påverka syn -
förmågan. Och med synförmåga menas att kunna se och förstå vad man ser.

Bildtext: Ögats olika delar.
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Bildtext: Hjärnan med ögat och synbanorna, sedd uppifrån.

Orsaker till synskada hos barn

Orsaker till synskada hos barn kan vara missbildning, sjukdom eller skada
som drabbar någon del av synsystemet, oftast betingat av något som inträffat
före födelsen (prenatal).

I Sverige rör det sig i mer än hälften av fallen om en prenatal orsak, ärftlig
eller annan, medan knappt 25 procent drabbas av en skada eller sjukdom strax
före, under eller efter förlossningen (perinatal). Att synskadeorsaken ligger
efter den perinatala perioden är ovanligt bland svenska barn. Sjukdom i ögats
främre segment orsakar en nedsättning av synskärpan. Ett exempel är gråstarr
eller katarakt som ger en grumling av ögats lins som  förhindrar att en skarp
bild projiceras på näthinnan. Övriga delsynfunktioner är hyggligt bevarade.

En ärftligt betingad underpigmentering av ögats vävnader kallas för albinism.
Synskärpan är nedsatt men övriga delsynfunktioner välbevarade. Ett barn
med albinism har stor nytta av förstorande hjälpmedel.

En ärftlig sjukdom i näthinnan, som påverkar både näthinnans tappar och
 stavar, ger en mera komplicerad synskada. Synskärpan är nedsatt, synfältet
inskränkt, mörkerseendet är nedsatt och ofta är också färgseendet dåligt.
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Sjukdomar av detta slag är oftast progredierande, vilket innebär att synfunktio-
nen successivt försämras. Drabbade barn har normal förmåga att bearbeta och
tolka bilden, vilket innebär att de trots mycket nedsatta delsynfunktioner oftast
fortsätter att använda sin syn även för synkrävande uppgifter såsom  läsning.

Missbildningar av typ slutningsdefekt av själva ögongloben, vilket kallas för
kolobom, påverkar, beroende på dess omfattning, synskärpa och synfält. Hos
vissa barn kan synfunktionen vara mycket lite påverkad – de kan ha nästan
normal syn – medan andra är gravt synskadade eller helt blinda.

Mycket för tidigt födda barn hotas av en näthinnesjukdom som kallas för
prematuritetsretinopati, ROP. Den kan ge upphov till total näthinneavlossning
och blindhet. Också skador på hjärnans bakre synbanor kan ge en kompli -
cerad synsvaghet med perceptionsstörning som följd. Vissa barn drabbas av
bägge dessa tillstånd.

Sjukdomar eller skador i de bakre synbanorna eller i hjärnans bark (cortex)
kallas med ett samlingsnamn för cerebral synnedsättning eller hjärnskade -
synnedsättning. De kan drabba även barn som inte är för tidigt födda. Ögonen
kan vara helt normala men synen ändå dålig. Den här typen av skada påver-
kar alltså både inflödet och bearbetningen av syninformationen och  barnen
har en visuell percetionsstörning.

Synnedsättningar och optik

www.certec.lth.se/lectures/jorgen/syn_och_optik/modul2

Ögonfakta

www.medocular.se/ogonfakta

Ögats anatomi

www.medocular.se/ogonfakta/ogats_anatomi/index.html

Ögonsjukdomar

www.medocular.se/ogonfakta/sjukdomar/index.html

S:t Eriks ögonsjukhus

www.sankterik.se

Små och mindre kända handikappgrupper

www.sos.se/smkh/index.htm

Macula Lutea

http://home.swipnet.se/macula-lutea/links.html

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

www.www.bernadottestiftelsen.se

Läs mer

Synguiden förskola | 27



Synfunktioner

Synskärpa 

• Ögats förmåga att uppfatta detaljer på nära och långt håll.

• Har betydelse för hur barnet kan skilja på och känna igen detaljer.

Synfält    

• Är det område som man samtidigt kan överblicka. 

• Synfältsbortfall kan innebära svårigheter att ”hitta” alla delar på till exempel
ett bord.

Ackommodation 

• Ögats förmåga att fokusera på olika synavstånd.           

• Barnet kan ha svårt att växla mellan kort och långt avstånd.

Adaption   

• Ögats förmåga att anpassa sig efter rådande ljusförhållanden.

• Barnet kan vara bländningskänsligt eller ha svårt att se i mörker.

Kontrastkänslighet 

• Förmågan att uppfatta skillnader i ljushet mellan angränsande ytor.

Färgseende

• Ögats förmåga att uppfatta och skilja på färger.

Samsyn 

• Ger djupseende och bidrar till avståndsbedömning.

Synperception

• Synsystemets förmåga att ta emot, bearbeta, tolka och sortera synintryck till 
en begriplig helhet.

• Kan påverka bland annat förmågan att uppfatta form, riktning och läge 
samt möjligheten att hitta det viktiga i en rörig miljö.
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Bildtext: Personer som är synskadade behöver få instruktioner på nära håll.

Synen har en stor betydelse för barns utveckling och den är ”motorn” till de
flesta utvecklingsområden, till exempel motoriken. När barnet får syn på
något intressant, tar det sig dit på olika sätt, sträcker sig, tar tag i det och
utforskar med hjälp av sina sinnen. Synen används bland annat för att bekräf-
ta sinnesupplevelser och det är mer än 40 procent av hjärnans kapacitet som
används för att se, tolka och förstå. Konsekvenserna av synskadan beror på
graden av synskada och synskadans art.

En synskada innebär:
• att det är svårt att få information av omvärlden, vad som finns och vad som 

sker på nära håll och på avstånd.
• att det är svårt att få begrepp om saker och situationer, begreppsutvecklingen

är ofta försenad.
• att kommunikationen med andra människor påverkas, det är svårt eller 

omöjligt att uppfatta kroppsspråk, mimik och gester.
• att förmågan till imitation via synen är nedsatt eller saknas helt.
• att förmågan till att orientera och förflytta sig är begränsad, den motoriska 

utvecklingen påverkas.
• att många aktiviteter tar längre tid.
• att vara beroende av olika typer av hjälpmedel.
• att barnen med gravt synskada kommer att ha punktskrift som sitt läs- och 

skrivmedium.

I de följande avsnitten i ”Synguiden – förskola” finns det förslag på hur man
kan arbeta i förskolan, för att minimera eller kompensera konsekvenserna av
en synskada.

KONSEKVENSER AV SYNSKADA
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När det gäller förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen kan man läsa

följande i skollagen kap. 2 a

1 § Varje kommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige och som 
stadigvarande vistas i kommunen erbjuds förskoleverksamhet och skol-
barnsomsorg. Verksamheterna kan också anordnas av enskilda. 
Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan. 
Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv års ålder som går i
skolan. (SFS 1997:1212)

2 § Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, familjedaghem och 
kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola). 
Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. 
För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i 
form av öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgen skall ta emot barn
under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov.  

3 § Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är 
att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i 
utvecklingen.
För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det 
finnas personal med sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov 
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. 
Lokalerna skall vara ändamålsenliga.

PLANERA FÖRSKOLESTART
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Förskolans läroplan

Läroplanen för förskolan är en förordning som gäller och som regeringen fast-
ställt utifrån lagtexten. 

Läroplanen innehåller bindande föreskrifter för förskolans verksamhet.
Utbildningssystemet omfattas av tre läroplaner; en för förskolan (Lpfö 98), en
för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), samt
en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). De tre läroplanerna skall länka i
varandra och genomsyras av samma syn på kunskap, utveckling och lärande.

I förskolans läroplan anges den värdegrund som förskolan skall vila på och de
normer som förskolans verksamhet skall bygga på. Dit hör de demokratiska
värderingarna som respekt för människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt soli-
daritet med svaga och utsatta. 

Genom det förhållningssätt som vuxna gestaltar och förmedlar skall barnen
tillägna sig etiska värden och normer som vårt demokratiska samhälle står för.
I avsnittet om förskolans uppdrag står det i tredje stycket:
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan.

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns 
behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd
i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens 
behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

När det gäller förskoleklassen kan man läsa i skollagen kap 2 b

Allmänna bestämmelser om förskoleklassen inom det offentliga skolväsendet 

1 § Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och 
lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång.
Särskilt stöd skall ges till barn som behöver det. (SFS 1997:1212)

2 § För barn som är bosatta i Sverige skall den kommun där barnet stadig-
varande vistas anvisa plats i förskoleklassen från och med höstterminen 
det år då barnet fyller sex år till dess att barnet skall börja fullfölja sin 
skolplikt. Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året.

Skollagen

www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100

Läs mer
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Att välja förskola

I vissa delar av landet har föräldrarna möjlighet att välja mellan olika former
av förskoleverksamhet (se skollagen kap 2a §2). Den tjänsteman i kommunen
som är ansvarig för barnets förskoleplacering kan ge upplysningar om vad det
finns för alternativ att välja mellan. Med denna tjänsteman kan man diskutera
vilken förskoleform som kan vara lämplig för barnet som har en synskada.

För att kunna planera och anpassa verksamheten i den förskolan som ska ta
emot barnet behöver förskolechefen få vetskap om barnets förutsättningar och
speciella behov i god tid före förskolestarten. Då är det bra om föräldrarna
berättar om barnet, gärna tillsammans med den kontaktperson familjen har
på syncentralen eller någon annan person som kan ge värdefull information
om barnets förutsättningar och vilka konsekvenser synskadan har. Den mesta
informationen av omvärlden får vi genom synen (cirka 80 procent); därför är
det viktigt att pedagogerna har god kännedom om barnets förutsättningar för
lärande. 

Bildtext: Det är viktigt att valet av förskola är väl genomtänkt. 

Läroplan för förskolan

www.skolverket.se/publikationer?id=1067 

Läroplan för förskoleklass

www.skolverket.se/sb/d/1328

Läs mer
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Inskolningen 

När det gäller inskolning för ett barn med synskada är det en god investering
att den får ta extra lång tid. Att bli trygg med nya människor i en okänd miljö
är för ett litet barn, som har en begränsad synförmåga eller ingen synförmåga
alls, en stor uppgift.  Det kan vara lämpligt att ta en del i taget. Man kan
börja med att besöka förskolan när inga andra barn finns där och bekanta sig
med den nya miljön i lugn och ro. Det kan också vara bra om barnet har fått
tid att utforska och bekanta sig med förskolegården innan det börjar på förs-
kolan. Ibland kan det vara lämpligt att inskolningen startar i hemmet, speciellt
då det rör sig om ett barn med grav synskada.En extra trygghet är det om en
och samma person har ansvar för hela inskolningen.

Extra resurser 

Det bör vara barnets eller barngruppens behov som avgör om det behövs extra
resurser i förskolan. Resurserna kan bestå av en extra pedagog och/eller en
anpassad gruppsammansättning och gruppstorlek. Om barnet har en grav
synskada är behovet av extra resurser ofta stora.  

Ofta behöver personalgruppen extra tid för gemensam planering, diskussioner
om metodik och förhållningssätt, anpassning av material och andra förbere-
delser samt utvärdering och reflektion. Det går också mycket tid åt för kon-
takter med olika stöd och samarbetspartner.

Bildtext: Med en extra pedagog i arbetslaget finns det möjlighet att dela upp barngruppen.
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Anpassningar 

När det gäller barn med synskada som ska börja förskola kan det bli aktuellt
med olika typer av anpassningar så som resurser, gruppstorlek, pedagogik och
förskolemiljön. Därför behöver planeringen av förskolestart ske i god tid.

Bildtext: Ett exempel på hur man på ett pedagogiskt sätt kan anpassa färgläggning av en bild. 

Det är av stor betydelse att anpassa ute- och innemiljön innan barnet börjar.
Det kan till exempel vara förstärkning av ljus, kontraster och färger. När det
gäller ett barn med grav synskada är det lämpligt med taktil- och ljudanpass-
ningar. 
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Specialpedagogiskt stöd 

Har man ett barn med synskada i sin barngrupp finns oftast behov av stöd
från en specialpedagog som har utbildning på förskolebarn med synskada.
Specialpedagogiskt stöd kan förskolepersonalen få av rådgivare från Special -
pedagogiska institutet. Stödet kan bestå av rådgivning till personalgruppen,
deltagande i kurser, seminarier och nätverk.

Bildtext: Personalkurserna innehåller bland annat praktiska övningar med bindel.

Syncentralerna inom landstingen, Specialpedagogiska institutet och Syn -
skadades riksförbund (SRF) är exempel på arrangörer som anordnar kurser
med mera, vilka vänder sig till föräldrar och personal som arbetar med barn
och elever med synskada. Annat stöd till barnen och personalen på förskolan
kan vara kommunens  specialpedagoger, resursenheter, landstingens barn -
habiliteringar, hörcentraler. 

God framförhållning 

När ett barn med en synskada ska starta sin skolgång som i detta fall är i för -
skolan är det lämpligt att göra upp en långsiktig plan som även innefattar
grundskoletiden. 
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Bildtext: Gräskanten gör att vi lätt hittar till kojan.

En genomtänkt inne- och utemiljö främjar alla barns utveckling och upp-
muntrar till:
• Självständighet.
• Delaktighet.
• Samspel.
• Nyfikenhet.
• Kreativitet.

Miljön ska inbjuda till både fin- och grovmotoriska aktiviteter.

När en förskola ska ta emot ett barn med funktionsnedsättning bör persona-
len tänka igenom hur miljön inne och ute behöver anpassas, så att den blir
tillgänglig för alla. Att vistas i en miljö som är anpassad skapar trygghet och
ökar förutsättningarna för att vara självständig och delaktig.

MILJÖANPASSNING
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Olika funktionsnedsättningar behöver olika typer av anpassningar. Om barnet
är synskadat kan förskolans personal få råd och stöd i pedagogiska frågor av
rådgivare från Specialpedagogiska institutet. När det gäller anpassningar av
den fysiska miljön, till exempel belysning, färgsättning eller utlåning av hjälp-
medel kan man vända sig till den Syncentral som barnet tillhör. 

Anpassningar i miljön för barn med synskada:

Inomhus

• Tillgång till små rum är en fördel. I ett litet rum är det lättare att uppfatta 
vad som händer och ljudnivån blir oftast lägre än i stora rum.

Bildtext: Ett litet rum med goda kontraster

• Avgränsade mindre ytor för olika aktiviteter gör det lättare för barnet att 
välja aktivitet och veta vad kamraterna gör. Avgränsningen kan vara i form 
av olika rum eller att ett större rum delas upp med hjälp av hyllor eller mattor.

• Taktil symbol utanför varje rum ger vägledning om rummets funktion, 
till exempel en pensel utanför målarrummet. 

Bildtext: En boll som symbol,  utanför bollrummet
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• Har man en synskada tar det längre tid att lära känna en ny miljö, jämfört 
med om man har full syn. Barnet behöver därför tid att undersöka försko-
lans lokaler i lugn och ro, tillsammans med en vuxen. Berätta vad som finns 
i de olika rummen och visa var leksaker och material finns. Det är lättare för
barnet att vara självständigt om lek- och förbrukningsmaterial, böcker med 
mera finns på bestämda platser. Vid barnets första besök är det viktigt att 
det är lugnt och inte så många andra barn som leker runt omkring. Då kan 
barnet med synskada lättare koncentrera sig på att lära känna den nya miljön. 

• Om man vill göra en förändring i miljön, till exempel möblera om, bör man 
tänka på att det kan ta lång tid för barnet att lära sig hitta på nytt. Tänk 
därför efter om det är en nödvändig förändring. 

Kapprummet

• Det är lättare för barnet att lära sig hitta till sin klädhylla om den är place-
rad ytterst i raden, än om hyllan är placerad mitt i.

• Märk upp alla barns klädhyllor på samma sätt. Om barnet är gravt syn-
skadat märker man upp alla barns hyllor med namnet i svart- och punkt -
skrift. Har man ett barn med synsvaghet i gruppen, märker man upp allas
hyllor med namnlappar i tydliga kontraster och med tillräckligt stora 
bokstäver.
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• En taktil färgstark symbol gör det ännu lättare att hitta rätt bland alla hyllor.
Det är viktigt för delaktigheten att både hitta till sin egen och kamraternas 
hyllor. Tips! Låt alla barn ta med en sak hemifrån att hänga på sin klädhylla.

• Det underlättar med ordning och reda på hyllan. 

Toalett och tvättrum

• Det är lättare för barnet att hitta till sin handdukshylla om den är placerad 
ytterst i raden, än om hyllan är placerad mitt i.

• Märk upp alla barns handdukshyllor på samma sätt som i kapprummet. 
Symbolen ska vara likadan som den på klädhyllan.

Bildtext: ”Jag vet precis var min handduk ska hänga”.

• Använd  toalettsits och lock med färg eller markera toalettlocket med färgad 
tejp. Då ser barn som är synsvaga eller har en liten synrest, om locket är ner-
fällt eller ej.  

Lek- och matrum

• Bestämda platser vid mat eller samling underlättar för barnet att själv hitta
till sin plats. Barnet kan då lättare komma ihåg var de andra barnen sitter.

• Uppmärkning av alla barns namn på lådor, stolar, platser osv. ska vara både 
i svart- och punktskrift om barnet är gravt synskadat. Om barnet är synsvagt
gör man namnlappar med tydliga kontraster med tillräckligt stora bokstäver 
eller använder bildsymboler. Uppmärkningen kan förstärkas med en taktil 
symbol. Om barnet har lite syn ska symbolen vara färgstark.
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• Lek- och förbrukningsmaterial bör finnas på bestämda platser, det gör det 
lättare för barnet att lära sig hitta var olika material finns.

Bildtext: Papper, skrivet på punktskrift.

• Hyllorna ska vara tillräckligt stora så att leksaker eller material inte behöver 
ligga på varandra. Det är lättare för alla barn att hitta om ”var sak har sin 
plats”. 

• Arbetsbrickor är bra att använda vid olika slags pyssel. En bricka gör det 
lättare att veta var man har sitt eget material.

Bildtext: På en svart bricka syns de ljusa formerna bra.
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Att tänka på, när det gäller anpassningar till ett barn som är gravt

synskadat

• Att markera trappor på första och sista trappsteget med kontrastrik halk-
skyddstejp. Då kan barnet känna eller se var trappan börjar eller slutar.

• Att en ledlinje hjälper barnet att hitta till ett bestämt mål. Det kan vara till 
exempel en matta där man följer mattkanten, en halkskyddstejp på golvet 
eller väggen.

Bildtext: När jag följer halkskyddstejpen kommer jag fram till min skohylla.

• Att fasta inventarier och möbler eller mattor som inte flyttas, kan fungera 
som ledmärken eller orienteringspunkter. Ledmärken och orienterings-
punkter gör att barnet vet var i rummet det befinner sig. Eftersom det ofta 
tar lång tid för ett barn med grav synskada att lära sig hitta i en ny miljö, 
ska man inte möblera om i onödan. Om man flyttar möbler eller mattor är 
det därför viktigt att man berättar för barnet på vilket sätt rummet har 
förändrats.
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Bildtext: En matta att följa gör det lättare att hitta till ett bestämt mål.

• Att låta barnets hjälpmedel vara en naturlig del i miljön. Punktskrifts  maski-
 n en, ritmuffen, taktila bilderböcker och så vidare ska vara lättillgängliga.

• Att för barn som är gravt synskadade och har lite syn är det dessutom 
viktigt att tänka igenom belysning, färger och kontraster.

Att tänka på, när det gäller anpassningar till ett barn som är synsvagt

• Att miljön ska bidra till att barnet kan använda sin syn optimalt och stimu-
lera den syn som barnet har. 

• Att man med hjälp av färgsättning kan göra ett rums form tydligare och 
markera olika funktioner, till exempel måla ribbstolen eller markera handtag
med färg. Tydliga kontraster mellan golv, golvlister, väggar, dörrar och dörr-
foder gör det lättare att få en uppfattning om rummet.

• Att färgsättning kan ge rum olika karaktär och därigenom underlätta orien -
teringen. 

• Att barn som är synsvaga ofta är ljuskänsliga. Därför måste inomhusmiljön 
anpassas så att barnet inte bländas. Det ska finnas möjlighet att avskärma 
ljus utifrån med hjälp av persienner, markiser eller gardiner som går att dra
för. 

• Att belysningen är viktig för att barnet ska kunna använda sin syn optimalt. 
Kontrollera att ljusstyrkan är tillräcklig i alla rum. Kom ihåg entré, kapprum
och toalett! 

Synguiden förskola | 42



Ljuset ska inte blända och ljusstyrkan kunna regleras. När barnet använder 
sitt närseende, till exempel vid sagoläsning eller pyssel behövs bländningsfri 
punktbelysning.

• Att markera trappor på första och sista trappsteget med bred kontrastrik 
tejp eller måla i kontrastrik färg. Då vet barnet var trappan börjar och slutar.

• Att kontraster i miljön gör det lättare att hitta eller upptäcka föremål. Det
bör till exempel vara kontrast mellan hyllplan och  det som ligger på hyllan 
eller mellan mattan och det som är placerat på mattan. 

Bildext: Bra kontraster gör det lättare att hitta leksakerna.

• Att underlag ska vara enfärgat. Det är till exempel svårt att hitta leksaker på 
en mönstrad matta eller duk.

• Att vaxdukar eller tallriksunderlägg bör vara matta, så att barnet inte blän-
das av lampa eller solljus.  

• Att låta barnets hjälpmedel, till exempel CCTV:n, lässkivan, förstorings-
glaset vara en naturlig del i miljön.

Utomhus

Det är inte ovanligt att ett barn med synskada, som rör sig mer eller mindre
själständigt inne i förskolan, blir mer osjälvständigt i utomhusmiljö och vill till
en början ofta hålla en vuxen person i handen. 
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En orsak till att barnet blir mer osäkert, är att utemiljön skiftar efter årstid.
Löv, snö  eller regn gör att det blir svårare att orientera sig. Underlagen som
kan ge vägledning vid barmark till exempel tydliga asfalts- och gräskanter för-
ändras när snön faller. Vantar eller tjocka skor gör att barnet inte lika lätt kan
använda sin känsel för att få information var det är. Om barnet är synsvagt
eller har liten synrest gör regnet att kontrasterna mellan olika underlag blir
sämre och allt ser kanske blankt och mörkt ut.  

• Miljön bör vara tillrättalagd så att den uppmuntrar barnet till självständig-
het, så att det själv kan orientera sig på gården och hitta till olika lekställen.  

• Olika underlag som gräs, grus, sand, asfalt eller plattor gör att barnet lättare 
hittar på gården.

Bildtext: ”Här känner jag en stenplatta”.

• Avgränsade mindre ytor för olika aktiviteter gör det lättare för barnet med 
synskada att orientera sig och därmed själv kunna välja aktivitet och ta reda 
på vad kamraterna gör. Avgränsningarna kan till exempel vara i form av 
staket, buskar eller olika underlag.

• Att följa en ledlinje underlättar när man ska hitta till ett bestämt mål. Det 
kan till exempel vara en asfaltkant, en ledstång, ett rep, ett staket eller en 
vägg.

• Fasta föremål som grinden, staketet, trappan, rutschkanan eller en stor sten 
fungerar som orienteringspunkter eller ledmärken. 

• Kontraster i miljön underlättar orienteringen för barn som är synsvaga  eller 
har en liten synrest. Måla till exempel sandlådekanten, staketet runt gungor-
na, grinden och dörren till förrådet i en avvikande färg.
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Bildtext: Rutschkanan och trapporna syns bra. 

• Markera första och sista stegen i trappor, som till exempel till entrén eller  
stegen till rutschkanan. Är barnet gravt synskadat kan man använda skrovlig
tejp att markera med. Om barnet är synsvagt eller har en liten synrest målar 
man i en kontrastrik färg. 

• När solen skiner bör det finnas möjlighet att hitta en skuggig plats att leka 
på, så att barnet inte behöver bli bländat. Några stora rejäla parasoller kan 
skapa skugga.

• Låt gården erbjuda aktiviteter som lockar alla sinnen.

• Saker som låter till exempel vindspel, ledfyr och växter som doftar är också 
till hjälp när barnet ska orientera sig på gården.

• Små modeller av verkligheten hjälper barnen att förstå omvärlden, till exem-
pel en lekstuga eller miniflaggstång.
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Våra sinnen, synen, hörseln, känseln, lukten och smaken ger oss information
om omvärlden, hur det ser ut och vad som händer runt omkring oss. Det
kinestetiska sinnet (rörelsesinnet) tolkar signaler inifrån kroppen. 
Intrycken från närsinnena, känseln, lukten och smaken är viktigast för späd-
barnet. Allt eftersom barnet blir äldre blir avståndssinnena, syn och hörsel
viktigare.

För en person utan funktionsnedsättning kommer cirka 80 procent av alla
intryck via synen, cirka 12 procent via hörseln, cirka 5 procent via känseln och
cirka 3 procent via lukten och smaken. Mycket av det barn gör i sin vardag till
exempel av- och påklädning, måltider, lek ute och inne är tillfällen fulla av sin-
nesintryck. Ta till vara på dessa och andra naturliga tillfällen att lära barnen
använda alla sina sinnen. De vuxna i barnets omgivning måste vara extra akti-
va när man umgås med barn som är synskadade.

Hur kan vi anpassa arbetet på förskolan så att barnen på ett naturligt sätt
använder sina sinnen när de ska lära sig förstå omvärlden?  

VÅRA SINNEN
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Hörseln är det sinne som kompenserar synen mest. Det är därför viktigt att
det är en bra ljudmiljö i förskolan.

Med hörseln kan man:
• identifiera olika ljud, personer, föremål, händelser med mera.
• lokalisera ljud till exempel om ljudet är nära – långt borta eller inne – ute.
• uppleva starka och svaga ljud.
• diskriminera ljud det vill säga känna igen ett visst ljud bland andra, sortera 

viktiga och oviktiga ljud.
• uppfatta olika röster och sinnesstämningar.

På förskolan kan man arbeta med ljud på följande sätt:
• Lyssna på och prata om vardagliga ljud.
• Sätt ord på ljud till exempel tjuta, viska, skramla.
• Om möjligt visa konkret var och vad ljuden kommer ifrån.
• Lek med ljud.
• Lek lekar som bygger på ljud till exempel ”Vem är det som knackar på min 

dörr?” eller ”Vad är det som låter?”

Bildtext: ”Nu hör vi bilarna”.

Synguiden förskola | 47



Känseln är ett viktigt sinne för den som är synskadad. Ser man inte hur något
ser ut, måste man få känna på föremålet, helst flera gånger och tillsammans
med någon annan. Uppmuntra barnen att använda båda händerna. Två hän-
der får mer information än en hand. En del barn som är gravt synskadade är
försiktiga i användande av sina händer. Vi måste ha respekt för att barnen
ibland inte vill känna på något. Ibland kan det vara tryggare att känna med
fötterna än händerna.

Med känseln kan man:
• uppfatta struktur och material.
• lära sig begrepp som storlek, längd, form, tyngd, tjocklek, temperatur och 

fuktighet.
• jämföra och kategorisera föremål.

På förskolan kan man arbeta med känseln på följande sätt:
• Uppmuntra barnet att vara taktilt nyfiken.
• Känn på saker och prata om hur de känns.
• Sätt ord på hur saker känns till exempel kallt, kletigt och lent.
• Använd fötterna att känna med.
• Locka barnet att känna genom att du känner först själv och prata om det du

gör.
• Arbeta nära varandra och känn tillsammans.
• Lek lekar som bygger på känseln till exempel stoppa ett föremål i en tygpåse 

och låt barnen gissa vad som är i påsen genom att först känna utanpå påsen.
• Jämför och sortera föremål med hjälp av känseln.

Bildtext: Två händer får mer information än en hand.
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Luktsinnet informerar oss också om vad som finns och vad som händer i
omgivningen.

Med lukten kan man:
• känna igen personer.
• förstärka sinnesintrycken från de övriga sinnena till exempel hur luktar det 

mjuka marsvinet som piper när det vill ha mat.
• lokalisera sig till exempel dofterna från köket hjälper till att hitta dit.
• få information om något som händer, till exempel att sopbilen åker förbi.

På förskolan kan man arbeta med lukt på följande sätt:
• Lukta på olika saker och prata om hur det luktar.
• Sätt ord på olika lukter till exempel gott, illa och starkt.
• Öppna skåp och lådor och prata om hur det luktar.
• Prata om lukter i samband med årstider och högtider.
• Lek luktlekar till exempel ”Gissa lukten” eller gör luktaskar, som man kan 

para ihop.

Bildtext: ”Åhhh, det luktar vinbär om mina fingrar.”
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Smaksinnet kopplar de flesta mest ihop med mat. För att riktigt känna
 smaken av maten så måste man känna lukten av det man äter. Om maten ser
god ut blir man sugen att äta, därför är det viktigt att berätta för barnet med
synskada vad som finns på bordet. Berätta målande om maträtten till exem-
pel vad heter rätten, vad innehåller den, konsistens, kryddning och vad finns
för tillbehör.

Med smaken kan man:
• uppfatta olika smaker som sött, salt, surt och beskt.
• jämföra smaker.
• blanda ihop smaker till nya smaker.
• bli varnad för till exempel skämd mat.

På förskolan kan man arbeta med smaken på följande sätt:
• Smaka på saker och prata om hur det smakar.
• Sätt ord på hur de olika smakerna smakar, sött godis smakar sött och 

morötter smakar också lite sött.
• Låt barnen vara med och laga mat och baka.
• Lek smaklekar, till exempel låt barnen blunda och gissa vad de smakar på.

Bildtext: Mums vad det smakar gott.
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Synsinnet ger oss den snabbaste, säkraste och mesta informationen om vår
omgivning både på nära och långt håll. Det är ett socialt sinne och det har
stor betydelse i vår kommunikation med andra, likaså hur vi kan orientera oss.
Synintrycken väcker nyfikenhet hos oss, man vill lyssna, känna, lukta och
smaka.

Med synen kan man:
• upptäcka saker.
• orientera sig.
• bekräfta varandra.
• snabbt få överblick över närmaste omgivningen till exempel hur ett rum ser 

ut eller en lekplats.
• snabbt få uppfattning om sakers utseende.

På förskolan kan man tänka på följande sätt när det gäller barn med synskada
som kan använda sin syn:
• Ta reda på vad barnet ser och hur det kan använda synen genom att prata 

med föräldrarna och sakkunniga.
• Anpassa verksamheten utifrån barnets synförmåga. 
• Barnet måste få instruktion och information på det avstånd som han ser 

bäst.
• Uppmuntra barnet att använda rekommenderade synhjälpmedel.
• Välj material och bilder som barnet kan uppfatta med sin syn till exempel 

bilder med få detaljer och bra kontraster.
• Hjälp barnet att hitta synliga orienteringspunkter och ledmärken i miljön.

Bildtext: När man har olika ”ritavstånd” är ett litet bord bra.
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Bildtext: ”Jag måste undersöka hur grinden fungerar.”

Begreppsuppfattning – språklig uppfattning, är när vi förstår vad något be -
tyder till exempel ord, saker, meningar, händelser. Begreppsuppfattningen är
en process som böjar vid födelsen och pågår hela livet. Via våra sinnen, får vi
begrepp om människor, saker och situationer. Vi ser, hör, känner, smakar och
luktar. Synen ger oss de flesta och mest exakta intrycken samtidigt. Utveck -
lingen av begreppsuppfattningen sker oftast i ett led av aktiviteter till exempel
vid alla vardagsrutiner.

Det tidiga samspelet är bland annat grunden för begrepps – och språkutveck-
lingen, dessa två utvecklingsområden går hand i hand. Det krävs många och
varierande erfarenheter för att förstå innebörden av alla begrepp. Processen
runt begreppsuppfattning är beroende av bland annat erfarenheter, tid och
bekräftelse. Utvecklingen sker från det konkreta till det abstrakta.

BEGREPPSUPPFATTNING
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Barnet med grav synskada är helt beroende av människorna i sin omgivning,
för att utveckla sin begreppsuppfattning. Det behöver mycket tid att utforska
omvärlden och prova sina färdigheter.

• Kroppskontakten är oerhört viktig för barn med grav synskada, lika viktig 
som blickkontakten är för det seende barnet. Den fysiska kontakten innebär 
att man kroppsligt är nära barnet, till exempel håller det i famnen, sätter det 
i knäet, rör vid barnets ben, armar, huvud eller händer. Med detta förhåll-
ningssätt känner barnet att det ej är ensamt utan att det delar en upplevelse 
med någon och får på detta sätt både taktil och språklig bekräftelse på det 
upplevda.

• För att få ett begrepp befäst behöver barnet känna på till exempel en sko 
många gånger och även känna på olika sorters skor.

• Den vuxne bör uppmärksamma barnet på begreppets olika egenskaper till 
exempel hur det smakar, luktar, känns och låter. 

• För att få en gemensam upplevelse – ett begrepp – ska den vuxne och barnet 
känna på samma sak samtidigt.

• Gå ut, gå in, klättra upp, klättra ner och så vidare är begrepp som barnet lär
sig genom att prova själv upprepade gånger.

• Den vuxne måste berätta vad som händer och sker i barnets omgivning, så 
att barnet får en förståelse för vad som pågår. 

• Använd barnets kropp som referens när du beskriver en sak, till exempel lika
lång som ditt ben eller lika liten som din tumnagel.

• Förklara olika känsloyttringar och utgå ifrån barnet självt till exempel ”nu 
ser jag att du är glad” och så vidare.  

• Låt barnet vara med i vardagliga situationer och få prova på olika aktiviteter
till exempel baka en sockerkaka. Då får barnet känna på äggen, knäcka 
dem, känna på äggvita – och gula, provsmaka, blanda de olika ingrediens-
erna, provsmaka smeten och den färdiga kakan!

• Vissa begrepp är nästan omöjliga att förklara, till exempel färger och stjärn-
himlen.

Se en video
I skogen. I en välplanerad utevistelse lär sig barnet olika begrepp till exempel ihopsnurrad, 
bakom, på och ringla.
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Barnet med synsvaghet har, beroende på sin synförmåga, andra förutsätt-
ningar att få information via synen än fullt seende barn. Det måste komplette-
ra intrycken via de andra sinnena. 

• Barnet behöver mer tid och fler tillfällen till att hantera, känna och experi-
mentera med saker, ord och situationer. 

• Det behöver stöd av vuxna, som kan berätta vad som händer och sker i 
omgivningen.

• Miljön bör vara anpassad utifrån barnets synförutsättningar till exempel 
utprovad belysning. 

• Förbered barnet på vad som ska hända.

• Berätta om saker och situationer till exempel beskriva andras ansiktsuttryck. 

• Använd precisa uttryck, till exempel saxen ligger på det röda bordet (inte här
eller där).

• Barnet bör ha lämplig placering, till exempel sitta med ryggen åt fönstret.

• Barnet behöver få tillräcklig tid att undersöka saker.

• Barnet bör få möjlighet till taktil information.

• Ta hänsyn till att barnet med synsvaghet oftare blir fortare trött. 
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Bildtext: ”Vi måste prata om vad vi ska laga för mat.”

Direkt efter födseln börjar barnet kommunicera med sin omgivning. Detta
tidiga samspel är grunden för den emotionella utvecklingen, förståelsen av det
egna jaget, begrepps- och språkutvecklingen. Faktorer som ytterligare påver-
kar barnets språkutveckling är arv, miljö och de fysiska förutsättningarna.
I läroplanen för förskolan står att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimule-
ra varje barns språkutveckling. Genom att uppmuntra barnens eget berättan-
de, läsa sagor, leka ordlekar och använda rim och ramsor, bidrar förskolan till
varje barns utveckling av språket.

Den normala språkutvecklingen:

Under första levnadsåret utvecklas språket från joller och ljudexperimenteran-
de till att barnet vid ett års ålder har ett ordförråd på cirka fyra–fem ord.
Mellan ett och två års ålder ökar barnets ordförråd snabbt. Runt tvåårsåldern
kommer den första frågeperioden, med frågor som ”Vad är det?”. Barnet vet
att varje sak har ett namn, exempelvis att en stol kallas stol. Treordssatser
kommer mellan två och tre års ålder. Barnet benämner sig själv med namn
eller ”jag”. Talet blir nu mer och mer rent och kan förstås av utomstående.
Fyraåringen är mycket road av ordlekar. Mellan fyra och fem års ålder infaller

SPRÅKET
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nästa frågeperiod, med frågor som Varför? och Hur? Barnet är ofta mycket
språkligt aktivt, får favorituttryck och hittar gärna på egna ord. Vid sex års
ålder är den grundläggande språkutvecklingen klar. Meningarna är fullstän -
diga, barnet kan återberätta och förklara vad det sett och hört och frågar efter
kunskap. 

Barn med grav synskada

De allra flesta barn tycks under det första året följa det normala mönstret för
språkutveckling. Men barnet lyssnar mer på sin omgivning och är något tysta-
re, troligen för att förstå vad som händer och då kan egna ljud vara störande.
Under andra året, då man förväntar sig ett snabbt ökat ordförråd, kan barnet
under en period stanna upp i sin språkutveckling. Det tar längre tid för barnet
att utvecklas motoriskt och att få en omvärldsuppfattning, men i takt med att
dessa områden utvecklas så ökar ordförrådet. Vid tre, fyra års ålder tycks
 barnets ordförråd närma sig det seende barnets, det pratar mycket och gärna,
men har inte alltid förståelse för ordens betydelse. Dess konkreta erfarenhets -
värld är ofta begränsad.  

Barnet benämner ofta sig själv med sitt namn, inte med jag. Utan synens hjälp
är det svårt att få en uppfattning om sig själv ur någon annans perspektiv. 
Genom att prata om det man gör och sätta ord på det som händer kan vi
ytterligare stimulera barnet att utveckla sitt språk.

På förskolan kan man stimulera barnets språkutveckling genom att:
• erbjuda många tillfällen till samspel till exempel turtagningslekar. 
• i samspelet använda personliga pronomen så som jag, du, mig, dig, mitt, ditt.
• låta barnet få uppleva föremål konkret, samtidigt som pedagogen 

benämner saken och pratar om vad man kan göra med den. 
• sätta ord på det som händer.
• uppmuntra barnen att kommunicera med varandra.
• i verksamheten erbjuda ett varierande utbud av taktila- och interfolierade 

bilderböcker. 

Bildtext:

Taktil bilderbok. Att ha
möjlighet att känna på
 bilderna, gör att det finns
mer att prata om. Se
andra taktila bilderböcker
på sid 90.
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Barn med synsvaghet

Dessa barn följer oftast den normala språkutvecklingen. På förskolan kan
man uppmuntra språkutvecklingen genom att de vuxna berättar om det som
 händer, när barnets synförmåga inte räcker till. Det är svårt att få överblick
över eller veta vad som händer ute på gården eller i lekrummet när man är
synsvag. Miljön bör anpassas med belysning, kontraster och tillgång till för-
storande hjälpmedel, så att barnet kan tillägna sig så många synerfarenheter
som möjligt. Att ha gemensamma erfarenheter uppmuntrar barnen att kom-
municera med varandra.

På förskolan kan man stimulera barnets språkutveckling genom att:
• sätta ord på det som händer när barnets synförmåga inte räcker till.
• anpassa miljön med belysning, kontraster och förstorande hjälpmedel.
• uppmuntra barnen att kommunicera med varandra.
• i verksamheten erbjuda barnet böcker med kontrastrika bilder. 

Bildtext: Att ha möjlighet att se vad bilden föreställer genom goda kontraster och förstorande
 hjälpmedel, gör att det finns mer att prata om.
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Bildtext: ”Här är mina fötter.”

Man brukar säga att kroppsuppfattning är den föreställning vi gör oss, om vår
kropp.  Denna föreställning innefattar hela kroppen.

Med hjälp av synen får vi den mesta informationen om vår kropp och även om
andras. Barn med synskada behöver också använda de övriga sinnena som
kompensation eller som komplement till synen för att få så god kroppsuppfatt-
ning som möjligt. Kroppen är den referenspunkt som barnet har till omgiv-
ningen och som har stor betydelse för den motoriska utvecklingen och rum-
suppfattningen. 

KROPPSUPPFATTNING
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Med en god kroppsuppfattning kan man:
• veta hur man använder olika kroppsdelar och vad de heter.
• få kännedom om och förstå olika kroppsrörelser till exempel sitta, krypa, 

stå, hoppa, böja benen, sträcks armarna, vrida på huvudet.
• förstå och utföra speciella kroppsuttryck till exempel knuten hand, sitta på 

huk, spänna och slappna av kroppen eller någon av dess delar.
• använda kroppen som mätinstrument t.ex bollen är stor och rund som 

huvudet.

På förskolan kan man arbeta med kroppsuppfattningen på följande sätt:
• Berätta vad de olika kroppsdelarna heter och känn på dem.
• Använd namnet på kroppsdelen eller kroppsrörelsen.
• Lek lekar och sjung sånger där olika kroppsdelar används till exempel 

”Mina händer dom kan ta i någonting som jag vill ha”, ”Huvud, axlar, knä 
och tå”.

• Lek lekar och sjung sånger med kroppsrörelser till exempel ”Nippertippan” 
och ”Honky Tonk”.

• Lek olika typer av parlekar till exempel ”Gå skottkärra”.
• Bygg motoriska banor av olika redskap där barnen får till exempel klättra 

över, krypa under och balansera.
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En god rumsuppfattning ger information om var man befinner sig i förhållan-
de till omgivningen, med utgångspunkt från den egna kroppen. Att ha god
kännedom om sin egen kropp (kroppsuppfattning) är grunden för en bra
 rumsuppfattning. Genom synen får vi snabbt och enkelt reda på hur omgiv-
ningen ser ut.

Barn med synskada måste använda sina övriga sinnen speciellt känseln och
hörseln för att få information om omgivningen. För att barnet ska förstå hur
ett rum ser ut behöver det mycket stöd och hjälp av vuxna, som måste locka
barnet till att vilja utforska sin närmaste omgivning och samtidigt ge barnet
ord för det upplevda. Det tar längre tid för barnet att lära känna främmande
miljöer både inne och ute.

RUMSUPPFATTNING
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Bildtext: En bassäng är också ett sorts rum.

På förskolan kan man stimulera barns rumsuppfattning genom att: 
• lära känna de olika rummen tillsammans med barnet.
• uppmärksamma barnet på kännemärken i rummen.
• berätta var barnet befinner sig och vilka som finns där.
• uppmärksamma barnet på att rummen har olika akustik.
• använda läges- och riktningsbegrepp till exempel upp, ner, i, under, framför, 

bakom, höger och vänster.
• jämföra olika saker med varandra och använd ord som till exempel mindre 

än, större än och tyngre än.
• låta barnet få erfarenhet av olika typer av material och dess strukturer till 

exempel golv, väggar, möbler, gräs och grus.
• uppmuntra och hjälp barnen att bygga olika typer av rum, till exempel 

kartonghus och kojor. 
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Bildtext: När jag kör vagnen framför mig vågar jag gå lite fortare 
och den hjälper mig att upptäcka om det finns något hinder i vägen.

Mobility definieras vanligtvis som drivkraften/förmågan att orientera och för-
flytta sig från en befintlig position till ett önskat mål på ett så självständigt
och säkert sätt som möjligt. Orientering innebär att veta var man är, vart man
ska och hur man ska komma dit. Förflyttning (mobility) innebär att förflytta
sig från plats till plats till exempel genom att rulla, åla, krypa, gå eller springa.
Målet med orientering och förflyttning är att barnet ska kunna hitta och för-
flytta sig på ett effektivt, självständigt och så säkert sätt som möjligt i bekant
och obekant miljö.

MOBILITY
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Bildtext: När jag går på grusgången, förbi rabattkanten av trä, och blommorna som doftar gott då
vet jag att jag snart är vid gungorna.

Följande områden har särskilt stor betydelse för barnets orientering och för-
flyttning:

Kropps- och rumsuppfattning

• Trygghet och närhet. 

• Allt vad barnet upplever, sätter det från början i relation till sin egen kropp. 
En god kroppsuppfattning innebär att barnet känner sin kropp som en hel-
het, att barnet vet var de olika kroppsdelarna finns och vad de heter. Att ha 
god kännedom om sin egen kropp har stor betydelse för rumsuppfattningen, 
som är en föreställning om hur rummet ser ut. Rumsuppfattningen är i sin 
tur grundläggande för hur barnet ska lära sig att förflytta sig och att hitta.

• Genom att leka i ett litet utrymme till exempel en stor kartong, kan barnet 
ges möjlighet att få förståelse av vad ett rum är i förhållande till sin egen 
kropp.

• Det är lättare för barn med synsvaghet att få en rumsuppfattning om väggar-
na är målade i olika färgnyanser och att fönster – och dörrkarmar har en 
avvikande färg. 
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Begrepp

• Olika läges- och riktningsbegrepp som till exempel upp, ner, i, under, fram-
för, bakom, höger och vänster är viktiga att kunna, när man ska hitta i sin 
omgivning. Först utgår barnet från sin egen kropp, när det lär sig de olika 
begreppen till exempel höger och vänster hand, huvudet är högst upp och 
fötterna finns längst ner. 

• När barnet senare börjar jämföra hur det själv eller hur olika föremål i 
omgivningen är placerade i förhållande till varandra använder det sin egen 
kropp som utgångspunkt.

Motorik

• Barn med grav synskada förflyttar sig oftast långsamt och behöver mycket 
stimulans och uppmuntran för att utveckla den motoriska förmågan. 

• Barnet behöver många upplevelser och mycket övning innan det själv kan 
förflytta sig.

• Barnet behöver tydliga och konkreta instruktioner eftersom det inte med 
hjälp av synen kan se vad andra gör. 

Sinnen

Genom sina sinnen får barnet information om omgivningen. De olika sinnena
syn, hörsel, känsel, lukt och det kinestetiska sinnet spelar en betydelsefull roll
när det gäller att identifiera, tolka och använda informationen i omgivningen
för att meningsfullt kunna orientera och förflytta sig. 

• Synen ger oss den snabbaste, säkraste och mesta informationen, dels om oss 
själva och dels om vår omgivning, både på nära håll och på avstånd. 
Synsinnet är ett socialt sinne och det har stor betydelse i vår kommunikation 
med andra, likaså hur vi kan orientera oss i närmiljön. Synintrycken väcker 
nyfikenhet hos oss, man vill lyssna, känna, lukta, smaka.

• Hörseln är det sinne som mest kompenserar synen vid orientering. 
Med hörseln kan barnet lära sig att identifiera olika ljud. Barnet kan genom 
att lyssna lära sig att lokalisera varifrån ljudet kommer. Med hjälp av hörseln
kan barnet också lära sig att diskriminera olika ljud, det vill säga välja ut det
ljud som är viktigast i en viss situation.

• Känseln kan utnyttjas på många olika sätt för att undersöka och orientera i 
omgivningen. Barnet kan använda sina händer och fötter för att identifiera 
föremål och för att uppleva förändringar i underlaget som till exempel 
mattor, stenar, gräs och sand. Genom att markera första och sista trappsteget
i en trappa med skrovlig tejp eller måla med kontrastrik färg kan barnet 
känna eller se var trappan börjar och slutar.
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Bildtext:

När jag följer mattan som jag känner under 
mina fötter, kan jag hitta till bollkorgen.

• Lukten ger viktig information både inom- och utomhus.  Det går till exempel
att identifiera olika rum och hitta till olika platser med hjälp av luktsinnet. 

• Det kinestetiska sinnet eller muskelsinnet ger barnet upplevelser av sin kropp
och dess rörelsemönster. Gör barnet uppmärksamt på att det känns skillnad 
på om man går upp- eller nerför en backe!

Självskydd

• För att skydda sig mot hinder och utskjutande föremål när barnet förflyttar 
sig självständigt, framförallt i okänd miljö, kan barnet använda självskydd. 
Ansiktet skyddas genom att barnet lägger handryggen mot pannan och 
därefter flyttar fram handen två–tre decimeter framför ansiktet.

Ledsagning

• Det finns tillfällen  när ett barn med synskada behöver ledsagas av en seende 
vuxen. Barnet kan då hålla i två av den vuxnes fingrar eller i handleden. Det 
är viktigt att både den som blir ledsagad och den som ledsagar känner trygg-
het och säkerhet tillsammans.

Bildtext:

Låt mig hålla i två av dina 
 fingrar när du ledsagar mig.
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Förflyttningshjälpmedel

• För att barnet ska våga gå fritt i rummet utan att stöta emot möbler och utan
att hålla i den vuxnes hand, kan en lära-gå vagn eller liknande användas. 
Se bilden på sidan 62.

• Barnet kan även använda en pre-cane som är tillverkad av plaströr och som 
barnet kan hålla med båda händerna framför kroppen, ungefär på samma 
sätt som man går med en skottkärra. Genom att använda en pre-cane kan 
barnet få ett bättre gångmönster och en högre gånghastighet. 

Den vita käppen

• Käppen är ett hjälpmedel som barnet kan använda för att skydda sig från att
stöta mot föremål i omgivningen. Den vita käppen ger även barnet kunskap 
om underlaget, förstärker hörselintrycken och informerar omgivningen om 
att barnet har en synnedsättning. 

• Det finns olika typer av käppar och olika metoder och tekniker att använda 
dem på. Den vita käppen är ett hjälpmedel som ordineras av Syncentralen.

Att lära känna ett obekant rum

• Det tar lång tid för ett barn med grav synskada att lära känna ett obekant 
rum, då det i första hand måste förlita sig till känseln och hörseln.

• Det är lättare för barnet att lära sig hitta i ett litet rum.

• Det är lättare att hitta, om möbler och leksaker finns på bestämda platser.

• Barn med synsvaghet lär känna ett obekant rum genom att gå runt och 
”titta nära” på inredningen.

Väginlärning

• Välj en kort sträcka inom- eller utomhus som barnet vill lära sig att hitta, till
exempel från sin plats vid matbordet till någon bestämd leksakshylla eller 
från ytterdörren till gungorna.

• Välj ledmärken, det vill säga permanenta kännetecken utefter vägen vilka 
underlättar orienteringen och som ger svar på frågan ”Var är jag nu?

• Välj orienteringspunkter, det vill säga de platser där något ska hända till 
exempel en riktningsförändring.

• Om sträckan är lång, lär först in en del av vägen. 

• Lär in vägen åt ena hållet först, vägen tillbaka är en ny väg!
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Väginlärning i fyra steg:

1. Gå vägen tillsammans hand i hand. Beskriv vad som finns utefter vägen och
samtala om vad som hörs, känns, luktar eller syns.

2. Gå baklänges framför barnet och samtala om vad ni passerar.
3. Gå bakom barnet och samtala om vad ni passerar.
4. Barnet går vägen själv och ni möts vid målet.
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Bildtext: ”Titta jag kan!”

Ett barn har mycket att lära sig för att bli så självständig som möjligt. Själv -
ständighet leder till många positiva saker som till exempel ett ökat självför -
troende och delaktighet. Att känna trygghet så att man själv vill pröva att till
exempel klä på sig, äta på egen hand, tvätta sig och så vidare är betydelsefullt i
alla barns utveckling. Genom att barnet gör samma sak gång på gång förstår
det till slut hur saker och ting fungerar, omvärlden blir mer begriplig. Barn lär
sig också genom att titta på andra barn och vuxna och imiterar vad de gör.
Barn som är synskadade har begränsningar i att härma andra. De behöver
mer tid och tydliga konkreta instruktioner.

ADL – AKTIVITETER 
I DET DAGLIGA LIVET
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Några områden som barn med synskada ofta behöver extra stöd i för att bli
självständiga är av- och påklädning, hygien och måltider.

Av- och påklädning

• För att kunna klä av och på sig själva behöver barnen gott om tid, öva 
mycket och få tydlig information. 

• Att ha en egen klädhylla gör att barnet lätt hittar sina kläder. Platsen bör 
vara först eller sist i hyllraden, med barnets namn i svartskrift/punktskrift. 
Förstärk gärna platsen med en symbol. Alla barns hyllor ska vara märkta på
samma sätt.

• Berätta gärna för barnet om klädernas material och färger. Det är viktigt att 
känna till att man har till exempel en blå mössa även om man inte kan se.

• Kännemärken är bra att ha i kläderna så att barnet har möjlighet att själv 
känna igen sina kläder och skilja på fram och bak.

• Barn som är synsvaga behöver titta nära.

• Det är lättare att hitta dragkedjan och dra upp den om man syr fast en liten 
metallring i kedjan. 

Bildtext: Med lite hjälp av fröken kan jag dra upp dragkedjan själv.

• Med en metallring i stället för hängare går det lättare att hänga upp till 
exempel jackan.
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• Barn som är gravt synskadade, lär sig hur man gör, genom att stå framför 
den vuxne och att man tillsammans till exempel drar upp dragkedjan 
eller knäpper knappar.

• Ordning och reda underlättar för barnet, då vet de var de har sina saker.

• Det blir mindre rörigt i kapprummet om det inte är för många barn där 
samtidigt. Dela in barnen i mindre grupper, som i omgångar får gå och klä 
av eller på sig.

Hygienen

• När det gäller hygienen behöver barnet lära sig bra rutiner för att bli själv-
ständigt. Det skapar trygghet att veta vad som ska hända och i vilken 
ordning. Barnet behöver mer tid och tydliga, konkreta instruktioner.

• När barnet ska lära sig tvätta händerna och borsta tänderna, är det bra om 
barnet står framför den vuxne och håller sina händer på den vuxnes. Då får 
barnet möjlighet att följa rörelsen i aktiviteten. Detta leder till att barnet så 
småningom själv kan tvätta sig och borsta tänderna.

• Ge barnet gott om tid till att utforska toalettutrymmets olika delar.

• Märk upp handdukens plats med barnets namn i svart- och punktskrift. Har
man ett barn som är synsvagt märker man upp med tillräckligt stora bok-
stäver. En taktil symbol gör det ännu lättare att hitta rätt.   
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• Häng gärna barnets handduk på ytterplats och nära handfatet.

• Genom att använda olika färger på handdukar, kan det underlätta för barnet
att hitta.

• Markera locket och toalettsitsen med färg eller tejp. Då syns det bättre om 
locket är nedfällt eller ej.

Måltider

Se en video
Måltidssituationen Det är mycket att lära, när man ska äta. Att skapa en helhet i en måltids 
olika delar kräver mycket övning. För ett barn med grav synskada tar alla dessa moment längre tid.

Barn som är gravt synskadade

• Bestämda platser vid ett litet fyrkantigt bord gör så att barnet lättare hittar 
sin plats och vet vilka som sitter vid bordet. Det är också lättare att nå det 
som står på bordet.

• Duka gärna med ett underlägg, antihalk, så att tallriken/muggen står kvar på
samma plats.

• Syntolka/berätta vilka som sitter vid bordet, vad som finns på bordet, vad 
måltiden består av och vad som händer.

• Tillåt små barn under en lång period få känna på matens konsistens och 
form med sina fingrar.

• När barnet börjar äta själv, använd gärna tallrik med kant, då är det lättare 
att maten stannar kvar på tallriken.

• Varje maträtt bör ha sin egen plats på tallriken, då är det lättare att hitta 
maten. När man beskriver var maten finns använd gärna lägesord så som 
”närmast magen”, ”till höger och till vänster”. När barnet kan klockan 
över gå då till klockslag till exempel kött och fisk på klockan sex, potatis på 
klockan nio grönsaker på klockan tre samt diverse tillbehör på klockan tolv.

• Använd gärna en liten tillbringare, som barnet själv får hälla ur.

• Att hälla dryck i ett glas går lättare om man sticker ned en del av pekfingret i
glaset, då känner man när glaset börjar bli fullt.

• När barnet ska lära sig äta själv med sked, så kan barnet lägga sin hand på 
den vuxnes och på så sätt följa med i alla rörelser.
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Barn som är synsvaga

• Belysningen ovanför matbordet ska inte vara bländande. 

• Vid ett litet fyrkantigt bord är det lättare för barnet att se vad som finns på 
bordet, se vem som sitter var och hur andra gör.

• Under tallriken bör det vara ett enfärgat, matt underlägg, gärna i avvikande 
färg.

• Maten syns bättre om man har ljus mat på mörk tallrik och mörk mat på 
ljus tallrik. Tänk på samma sätt då det gäller dryck! 

• Syntolka/berätta vilka som sitter vid bordet, vad som finns på bordet, vad 
måltiden består av och vad som händer.
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Leken är viktig för alla barn. Barn utvecklas genom sin lust att leka. Inne -
hållet ser olika ut beroende på barnets ålder, erfarenheter och utvecklingsnivå.
Genom olika slags lek till exempel turtagningslek, rollek eller regellek upp-
muntras samspelet med andra barn och vuxna. 

Förskolepersonalen har en viktig uppgift i att uppmuntra kontakt mellan bar-
nen. När det finns barn med synskada i gruppen behövs det extra mycket upp-
muntran och vägledning. Det handlar om att ge lagom mycket stöd, att lyssna

LEK OCH SAMSPEL
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och iaktta, dra sig ur vid rätt tillfälle, lämna utrymme för barnens egen lek och
samspelsförmåga, ge stöd och att styra bara när det behövs. 
(Sjöblom, N. och Jönsson, C. 2001)

Turtagningslek

Den första leken tillsamman med någon kan vara en turtagningslek. Det kan
vara så enkelt som att bekräfta barnet genom att göra likadant, till exempel
klappa i händerna när barnet klappar eller stampa med fötterna när barnet
stampar. Att rulla en boll med pingla mellan varandra eller turas om att spela
på trumma är andra exempel på turtagningslekar. Dessa lekar är grunden för
att så småningom kunna leka andra typer av samspelslekar.   

Rollek

Barn leker ofta det som de upplevt i verkligheten eller i fantasin. Därför är det
viktigt att barnet med synskada får många erfarenheter, både genom egna
konkreta upplevelser och att någon i omgivningen berättar vad som händer.
Barnet kanske inte själv tar initiativ till att vara med och baka eller lägga äpp-
len i påsen när man är och handlar. Då är det viktigt att man visar barnet och
låter det få prova själv. Först då kan det till exempel leka bageri eller affär med
sina kamrater.

Bildtext: Vi leker däckverkstad. 

Genom synen får barn den mesta informationen om hur man leker olika lekar.
Har barnet en grav synskada, måste någon vuxen berätta och visa konkret hur
leken går till. 
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Barn med grav synskada upplever verkligheten utifrån sina andra sinnen och
därför kan leken se annorlunda ut. Att leka hur det låter i till exempel affären
eller på kalaset är inte säkert att barnen som ser själva kommer på att ta med i
sin lek. De vuxna i barnens närhet bör förmedla respekt för olika sätt att leka
och få de olika lekkulturerna att bli en tillgång för varandra. 

Det är viktigt att berätta för barnet hur rummet ser ut och vad det finns för
lekmaterial där till exempel utklädningskläder eller varor i affären. Då har
barnet möjlighet att kunna ta initiativ i leken och förstå vad kompisarna gör.

Barn med synsvaghet får viss information genom synen men behöver få extra
stöd, till exempel att få titta nära, att en vuxen kan berätta vad som händer i
leken, att miljön är anpassad.

Bildtext: ”Nu har jag också hittat spaken till lyftkranen”.

Regellek

I förskolan leker man ofta olika lekar där det finns regler till exempel
”Hunden och benet”. Om barnet har en synskada kan det ibland vara lättare
med denna typ av lekar, än lekar som barnen själva hittar på. I fria leken kan
vad som helst hända, medan regelleken är mer förutsägbar. 

Att det är svårt att härma kan man lösa genom att man förbereder barnet.
Berätta hur leken går till, låt barnet känna på materialet som hör till leken och
visa eventuella rörelser. Barnet kan först gå igenom leken med en vuxen och
sedan prova att leka leken med en liten grupp barn.
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Bildtext: I en liten grupp är det lätt att lära sig nya rörelser. 

Spela spel

Det finns en hel del taktila spel att köpa som man kan spela utan att använda
synen. Att spela spel med en seende kamrat går bra om barnet först har gått
igenom spelet noggrant tillsammans med en vuxen, fått känna ordentligt på
alla delar och provat att spela det.

För barn med synsvaghet är det viktigt att bilder, tärningar med mera är
 tydliga och har bra kontraster.

Bild text: Tre i rad är kul.



Synguiden förskola | 77

Samling

På de flesta förskolor har man en eller flera samlingar varje dag. Att samla
flera barn i grupp är ett utmärkt tillfälle till lek och socialt samspel. När inne-
hållet planeras bör man tänka på syftet med samlingen. Om syftet är att få en
gruppkänsla, kan man ha en kortare samling med hela barngruppen där man
pratar om vilka som är där, vad man ska göra idag och sjunga några sånger.
Ibland passar det bättre att dela barngruppen i mindre grupper till exempel
när man ska prata om något speciellt eller förbereda något till exempel ett
 teaterbesök. För barn med synskada passar samlingar med en liten grupp på
cirka fyra barn bra. I en liten grupp är det lättare att få kontakt med de andra
barnen, förstå vad som händer och det är lättare att höra vem som pratar.
Barnet med synskada bör sitta bredvid en vuxen, då kan den vuxne berätta vad
som händer och barnet kan få känna på det som de andra barnen tittar på.
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BILDER

Bildtext: ”Titta, jag har ett riktigt äpple och två på bilder”!

Bilden har en stor plats i vårt samhälle, vi får mängder av viktig information
via bilder på TV, i tidningar, reklam och bilder i böcker. I förskolans verksam-
het har bilder ofta en central roll.

Hur lär sig då barn förstå bilder? 

Små barn undersöker och upplever föremål som finns i deras närhet, på en
mängd olika sätt. Genom att använda sina olika sinnen, skaffar de sig erfaren-
heter och kunskaper. Att konkret uppleva föremål är en förutsättning för att
så småningom förstå att en bild representerar en sak i verkligheten. Till denna
insikt kommer barn oftast under sitt andra levnadsår. 
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Pekböckerna är de första böcker som barn kommer i kontakt med. I dessa
finns färgglada, tydliga bilder som symboliserar saker eller djur som det lilla
barnet ofta har kännedom om. Bilderböcker blir därefter mer detaljrika och
text tillförs.

Att själv får vara med och skapa olika slags bilder ökar förutsättningar för
bildförståelse.

Hur lär sig barn som är synsvaga att förstå bilder?

Synen är det viktigaste sinnet för att få information om omvärlden. Barn som
är synsvaga får inte lika lätt information via synen. De behöver stöd av vuxna,
som aktivt motiverar dem till att vilja utforska omvärlden och titta på saker
och ting i omgivningen. ”Man kan inte vara nyfiken till att titta, om man inte
vet vad man ska titta på”.

Barn som är synsvaga behöver lära sig att titta på bilder. Den vuxne bör titta
på bilder tillsammans med barnet, ge det tid till att se och uppmärksamma
barnet på detaljer. Hjälpmedel som förstoringsglas, CCTV eller lässkiva kan
underlätta när barnet behöver titta nära.

På förskolan kan man lära barnet förstå och använda bilder på följande sätt:
• Ordna med en lämplig belysning som inte bländar barnet  
• Titta i böcker med bilder som har tydliga färger, goda kontraster och som 

helst är matta.
• Uppmärksamma barnet på detaljer i bilden.
• En pappersram (passepartout) kan göra det lättare att hitta en detalj i en bild.
• Tecknade bilder kan vara lättare att se än fotografier.
• Fotografera föremål och händelser i förskolan, gärna digitalt och jämför 

bilden med den konkreta saken och händelsen. Digitala bilder är lätta att 
förändra till exempel förstora och att zooma in.

• En lässkiva att lägga bilden, boken eller pappret på, gör det lättare för barnet
att titta nära. 

• Låna gärna dubbla exemplar av böcker på biblioteket. Barnet kan då få ha 
en egen bok vid lässtunden och få den tid det behöver för att titta på bilderna.

• Barnet kan behöva optiska hjälpmedel. Låt förstorande hjälpmedel som 
förstoringsglas eller CCTV vara en naturlig del i förskolemiljön. Låt alla 
barn prova!

• Erbjud barnen kontrastrika målarfärger, pennor eller kritor så de själva kan 
skapa tydliga bilder med bra kontraster.

• Låt barnen ha tillgång till olika slags taktilt material. Då kan de skapa bilder
som kan upplevas med både synen och känseln.

• Med flanomaterial kan man bygga upp bilder, av mindre delar som blir en 
helhet till exempel människokroppens olika delar eller delarna på ett hus. 
Flanobilder kan även användas till att visualisera sagor och händelser. 
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Bildtext: Med taktilt material skapar barnen bilder som upplevs med synen och känseln.

Hur lär sig barn med grav synskada att förstå taktila bilder?

Det är stor skillnad på att känna vad en bild föreställer jämfört med att titta
på en bild. Ögat uppfattar många fler detaljer och olikheter än vad fingrarna
gör. När man betraktar något visuellt får man på relativt kort tid en överblick,
taktilt uppfattas endast en del i taget som sedan ska läggas ihop till en helhet. 

För att kunna tolka en taktil bild måste man ha tidigare erfarenheter av det
aktuella föremålet eller något liknande. Uppmuntra barnet att bli nyfiket så
det vill utforska sin omgivning. Det gäller att samla på erfarenheter för att
senare kunna identifiera och särskilja föremål. Barnet måste lära sig att ett
föremål kan ha olika form, egenskap, konsistens och struktur. För att kunna
tolka en bild behöver barnet dessutom en god kropps- och rumsuppfattning.
Barn vet ofta inte hur de ska göra när de ska undersöka en bild. De känner
med handflatan eller ”klappar bilden” och får därigenom ingen information
om hur föremålet ser ut. Uppmuntra barnet att känna med båda händerna.
Visa konkret hur man kan undersöka bilden.
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Bilder ingår på olika sätt som en naturlig del i vardagen på förskolan. När det
gäller barnen som är gravt synskadade är konkret material att föredra, men
ska man använda taktila bilder, färdigproducerade eller tillverka själv så
underlättas bildtolkningen om:
• någon först beskriver bilden.
• barnet får gott om tid att undersöka bilden.
• det är få objekt på bilden.
• bilden föreställer ett föremål, som upplevts i verkligheten.
• bilden är i ungefärlig naturlig storlek.
• enkla föremål är avbildade.
• strukturen överensstämmer med verkligheten.
• bilden kombineras med ljudillustrastioner.

Bildtext: ”Det var en gång ett lejon…”

På förskolan kan man lära barnet att förstå och använda bilder på följande sätt:
• Den första taktila pekboken kan bestå av konkreta föremål som sätts fast på 

kartongark. Använd föremål som barnet är bekant med till exempel strum-
pa, sked eller tandborste. Barnet ska helst kunna känna runtom föremålet,
för att förstå vad det är.

• Erbjud barnen ett stort utbud av taktilt material till exempel saker från 
naturen, tyger eller papper med olika strukturer. Då har barnen möjlighet 
att skapa egna taktila bilder, utifrån egna intressen eller aktuellt tema. En del
barn tycker inte om att bli kladdiga om fingrarna och då kan dubbelhäftan-
de tejp vara ett alternativ till klister. 

• Man kan tillverka en bok genom att klistra upp olika slags material på kar-
tongark. Det viktiga är strukturen och inte formen. En bok om en prinsessa 
kan till exempel bestå av olika glittriga tyger. Böckerna kan med fördel till-
verkas tillsammans med barnen.
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• Genom att blanda olika material i olika färger, kan man göra så färgen blir 
taktil när den torkar. Blanda till exempel sand i den röda färgen, sågspån i 
den blå, fröer i den gula och så vidare.

• Låt barnen arbeta med avbildning på olika sätt och med olika material, till 
exempel forma med lera, trolldeg eller vaxsnören.

• Rita av välkända föremål tillsammans med barnet. Använd en ritmuff så 
barnet kan känna formen på det som ritas av eller lägg föremålet på ett 
papper och forma vaxsnören runt det. Se till så att saken som ska ritas av 
sitter fast ordentligt på muffen eller pappret. Fäst med häftmassa eller dub-
belhäftande tejp. Svällpapper kan också användas att rita på. Barnet ritar 
runt ett föremål så att konturen avbildas på svällpapperet. För att linjer och
ytor ska bli upphöjda måste papperet köras i en svällpappersmaskin.

• Barnen ska ha tillgång till taktila bilderböcker. Böckerna kan man låna på
biblioteket eller beställa från Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Låt dessa
böcker vara ett naturligt inslag i förskolans sagohörna

Bildtext: ”Jag gör en lång orm av vaxsnören.”
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Bildtext: ”Titta!”

Lek vid datorn ersätter inte annan lek utan tillför något nytt.

Datorlek för barn som är synsvaga

Lek vid datorn ger möjligheter till synträning för barn som är synsvaga. Med
datorteknikens hjälp kan man få både ljud och rörelse i bilden. Detta uppskat-
tas och lockar barnet till att vilja titta. Barnen kan också visa på, genom lek
med datorn, vilken praktisk synförmåga de har.

För små barn med nedsatt syn är det särskilt viktigt hur datorprogrammen ser
ut för att barnet ska lyckas med att se det som visas på skärmen. 

• Bilderna i programmen ska vara tydliga/ enkla och med god kontrast. 

• Det får inte vara för små bilder eller för många detaljer på skärmen. 

DATORLEK
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• Programmen bör vara så utformade, att barnet hinner uppfatta händelse-
förloppet.

• Det är bra om en sekvens får ligga kvar på skärmen så att barnet har möjlig-
het att ”titta färdigt”.

• Programmen ska med hjälp av olika inställningsmöjligheter gå att anpassa 
efter barnets mognadsålder och synförmåga.

Datorlek för barn som är gravt synskadade.

Bildtext: ”Det är kul att jobba med styrplattan.”

Att använda en styrplatta istället för ett tangentbord är ett sätt för barn som
är gravt synskadade att kunna styra datorn. På styrplattan går det att lägga
olika överlägg med taktilt material, vilket barnet kan känna och trycka på.
Det går på det sättet att anpassa vissa program och även att tillföra ljud  -
illu strationer eller inspelat tal. Plattan känner av barnets tryck och ger direkt
svar. Detta gör det möjligt för barnet att få information via känseln i sina
 fingrar kombinerat med hörselintryck. Eftersom datorn ger snabbt svar på
barnets tryckningar på styrplattan stimuleras barnet att själv vara aktivt och
påverka händelseförloppet. 

En modern dator är inte enbart ett visuellt redskap utan erbjuder även andra
stora möjligheter till lek för barn med grav synskada. Leken vid datorn för
barnen ska bygga på att känna, lyssna, förstå och ha roligt.

En handledning i att använda styrplatta för datorlek går att hämta på Special -
pedagogiska institutets hemsida www.sit.se

Det finns ett färdigt bokstavsöverlägg med punktskrift och ett sorteringsfack
till styrplattan att köpa i butiken på hemsidan.
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Information om Datateken

Datateken i landet vänder sig till barn och ungdomar, med någon form av
funktionshinder och som befinner sig på en nivå före läs- och skrivkunnighet.

Föräldrar är välkomna att boka en eller flera ”lektimmar”, då de tillsammans
med sitt barn får komma till Datateket för att leka och ha roligt vid datorn.

På Datateken arbetar specialpedagog och arbetsterapeut. Dessa ger pedago-
gisk handledning, såväl vad gäller val av stimulerande programvara, samt val
av lämpligt styrsätt.

Datateken har även möjlighet att hyra ut lämpligt program för barnet att
använda i hemmet.

Adress och mer information om Datatek hittar ni på Datatekens hemsida:
www.datatek.info

Boken ”Datorlek i förskolan” från www.elevdata.se ger mängder av konkreta
tips om hur man kan göra datorn till ett kraftfullt pedagogiskt redskap i förs-
kolan. Bokens innehåll utgår hela tiden från förskolans läroplan och betonar
lekens betydelse.

På Lära Meras hemsida www.laramera.se går det att hitta många tydliga och
bra program som passar barn som har nedsatt syn.
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Barn som är gravt synskadade lär sig läsa punktskrift. Det är barn som är
blinda eller barn med så små synförutsättningar att synförmågan inte räcker
till för att läsa vanlig skrift så kallade svartskrift.

Att läsa punktskrift skiljer sig på flera sätt från hur man läser vanlig skrift.
Punktskrift är ett taktilt skriftspråk som man läser med fingrarna. Fingrarna
rör sig från vänster till höger över textraderna. Varje bokstav är lagom stor för
att i sin helhet få plats under ”fingerblomman”, den yttersta delen av fingrets
undersida.

Barn som ska läsa svartskrift kommer dagligen i kontakt med text i sin miljö
långt innan de själva kan läsa. De ser vuxna läsa tidningar och böcker, de ser
text på TV, i reklam, på skyltar, i barnböcker med mera. Många barn känner
därför igen bokstäverna redan före skolstarten. Barn som är gravt synskadade
kommer inte lika ofta i kontakt med punktskrift. Vår målsättning bör därför
vara att introducera punktskrift i miljön hos barnen, lika tidigt som seende
barn får tillgång till svartskrift i sin miljö.

DET TIDIGA MÖTET 
MED PUNKTSKRIFT
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Bildtext: ”Var är O:et ?”

• Punktskriften ska genomsyra hela arbetet på förskolan och mötet med 
punktskrift ske under avspända och lekfulla former. 

• En grundläggande förutsättning för att bli intresserad av att känna på 
punktskrift är att vara taktilt nyfiken. De vuxna i barnets omgivning behöver
uppmuntra barnet till att vara taktilt nyfiken i utforskandet av omvärlden 
och att vara aktiv med båda händerna. Prata om hur olika saker och 
material känns, erbjud en mängd olika taktila material.

• Att ha en bra kropps- och rumsuppfattning är en bra grund inför läs- och 
skrivinlärning på punktskrift. 

• Erbjud barnet aktiviteter som stimulerar den finmotoriska utvecklingen. Det
kan vara genom olika fingerlekar eller vardagssituationer som att skruva av 
och på burklock eller vrida om nyckeln i låset.

• Låt de yngsta barnen få tillgång till papper med punktskrift som det är 
tillåtet att smaka på och riva sönder. 

• Köp småbarnsböcker med taktilt material och klistra in dymotape eller 
etiketter med punktskrift på.
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• De platser i förskolan som är uppmärkta med svartskrift, till exempel kläd
hyllor, lådors innehåll, platser vid bordet bör märkas upp med punktskrift. 
Även annan text som kan vara intressant för barnet som till exempel vecko-
planeringar eller recept bör också finnas skrivna på punktskrift.

• Placera punktskriftsmaskinen och papper på ett lättillgängligt ställe så att 
barnen spontant kan skriva. Barnet ska lika lätt kunna plocka fram dessa 
saker som andra barn tar fram papper och penna.
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• Det är värdefullt att göra punktskriften intressant även för seende kamrater. 
Barn som ska läsa punktskrift tycker ofta att det är roligt att skriva tillsam-
mans med andra. Låt alla barn skriva på punktskriftsmaskinen, både lek-
skriva och på riktigt. 

• För att barnet ska komma igång med att lekskriva på punktskriftsmaskin 
måste den vuxne vara inspirerande, aktiv och vägleda praktiskt.

• Uppmuntra barnet att pröva på och vilja klara av så mycket som möjligt 
själv. Det behöver inte bli rätt från början.

• Man kan fylla ett papper med punktskrift som man sedan klipper eller river i
remsor eller bitar. Bitarna eller remsorna brukar bli uppskattat bland barnen
som material till  taktila konstverk. 

• Den vuxne kan tillsammans med barnet tillverka taktila bilderböcker med 
punktskrift.

Bildtext: ”Min bok handlar om riddare.”

I läshörnan bör det finnas: 

1. Punktskriftsböcker.
2. Taktila bilderböcker.
3. Interfolierade böcker. 
4. Talböcker. 
5. Bok med band. 
6. Egenhändigt gjorda taktila bilderböcker med punktskrift.

Dessa böcker, förutom de egenhändigt gjorda kan lånas på biblioteket eller
beställas från, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). 
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Bildtext: Bok med inklistrad punktskrift, skriven på genomskinlig dymotejp 

Bildtext: Taktil bilderbok .

Om punktskrift

Synguiden skola, sidan 96–105.

Läs mer

http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Metodmaterial/Syn
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I Synguiden – förskola förekommer flera ord som är speciella inom området.

CCTV Closed Circuit Television system, förstorande TV-system.

Interfolierade böcker Bilderböcker med genomskinliga plastblad, med punkt skrift,
insatta mellan bokens sidor. Bokens hela text finns på plastbladet och dessutom ofta
en kort bildbeskrivning. 

Flexiboard Ett alternativt tangentbord, där man trycker på bilder eller text för att styra
datorn.

Halkskyddstejp Skrovlig tejp, som finns att köpa hos välsorterade färghandlare och
båttill behörsaffärer.

Kontraster Utpräglad olikhet. 

Ledfyr Portabel radiosändare som används som orienteringshjälpmedel. 

Ledlinje Något som barnet kan följa till exempel en matta eller en gräskant, för att hitta
till ett bestämt mål.

Ledmärke Ett permanent kännetecken utefter vägen som ger svar på frågan ”Var är jag
nu?”.

Lässkiva Ett löst läsplan som kan placeras på ett bord och som kan vinklas i olika
lägen för att förbättra barnets sittställning.

Mobility Förmågan/drivkraften att orientera och förflytta sig från en befintlig position
till ett önskat mål, på ett så självständigt sätt som möjligt.

Orienteringspunkt En plats, där något ska hända till exempel en riktningsförändring.

Punktbelysning En belysning till exempel spotlight, som är riktad på något som man
vill ska fånga individers uppmärksamhet.

Punktskriftsmaskin En skrivmaskin för punktskrift.

Reglett Anteckningsram för handskriven punktskrift. Bokstävernas punkter trycks en i
taget med ett särskilt stift.                                  

Ritmuff En gummiplatta som man trär en plastmuff över och ritar med en kulspets-
penna på. Resultatet blir en upphöjning som känns med fingrarna.

Styrplatta Ett alternativt tangentbord till exempel flexiboard.

Svällpapper Speciellt papper som används för att framställa taktila bilder i en
svällpappers värmare.

Syncentral Syncentralerna tillhör landstingen och samordnar olika Habiliterings- och
rehabiliteringsresurser för synskadade.

Taktila bilderböcker Bilderböcker med upphöjd yta som läses med fingrarna. Läs om
taktila bilderböcker på www.tpb.se 

ORDFÖRKLARING
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ABC på dator

Läsinlärning på punktskrift

Agélii, Margareta & Rönnbäck, Anders

Umeå. SIH Läromedel, 2001. 56 sidor + 1 kassett

En del i serien ”Punktskrift och dator för nybörjaren” bestående av tre skrifter som har

tagits fram för att underlätta arbetet med att introducera datorn och punktskriften för

den blivande punktskriftsläsaren. Denna del syftar till att stimulera eleven att lära sig

punktskrift och att använda sin dator och sin läsrad. Eleven måste kunna använda

vissa funktioner på datorn innan han kan använda materialet. ISBN 91-7836-106-0

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Att känna bilder

Eriksson, Yvonne

Solna. SIH Läromedel, 1997. 128 sidor

Denna bok försöker svara på frågor som: Hur förmedlar man den svårgripbara och

ibland rent visuella omgivningen till en person med synskada? Hur ger man instruk -

tioner för avläsning av taktila bilder så de blir tillgängliga? ISBN 91-7836-098-6

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Att utvecklas med handikapp

Möjligheter och begränsningar hos barnet, familjen och omgivningen

Lagerheim, Berit

Stockholm. A&W, 1998. 242 sidor

Författaren, som är barnpsykiater, beskriver vad som händer i det kraftfält som finns

runt ett handikapp. Varför upplever så många föräldrar att de inte får rätt sorts stöd och

förståelse trots en välutvecklad barnhabilitering, är en av många frågor som tas upp.

ISBN 91-47-00584-X

Finns att köpa i vissa internetbokhandlar samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Barnögonsjukdomar

Aktuell svensk forskning

Lennerstrand, Gunnar, & Ödman, Maj (red.)

Stockholm. Johansson & Skyttmo, 1999. 158 sidor

Denna första svenska handbok i barnögonsjukvård presenterar olika forskningsprojekt

samt mera övergripande beskrivningar av ögats och synsystemets uppbyggnad och

funktion. ISBN 91-88814-96-3

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Barns syn

Idé, texter och redigering, Krister Inde. Faktaunderlag och expertgranskning, Lena Jacobson.

Solna. Resurscenter syn Stockholm, 2001. 61 sidor

Boken vill sprida kunskap till föräldrar, anhöriga och dem som arbetar professionellt

och ideellt med barn. Den är också en sammanfattning av ett mycket stort material

och kan vara ett bra faktaunderlag i utbildningar inom skola, vård och omsorg.

ISBN 91-631-1019-9

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet  Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

FÖRSLAG PÅ LITTERATUR
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Berätta en saga för ett barn med synskada

Några sagoidéer

Svedberg, Birgitta

Stockholm. Specialpedagogiska institutet, Resurscenter syn, 2002. 40 sidor

Från pekbok till förberedande punktskrift. Ett idéhäfte som ger exempel på hur man

kan berätta, leka eller läsa sagor för förskolebarn samt hur man själv kan tillverka

enkla böcker. ISBN 91-971546-3-6

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet  Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Bild och Form

För lärare som undervisar synskadade barn och elever

Lena Löwenhielm

Solna. SIH läromedel, 1999. 50 sidor. 5., omarbetad upplaga.

Med utgångspunkt från tredimensionella grundformer utvecklas elevens form- och

begreppsvärld. Materialkunskap, att konkretisera begrepp och att arbeta med rums-

och kroppsuppfattning är viktiga områden som behandlas i kompendiet.

ISBN 91-7836-104-4 

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

CCTV för förskolebarn och skolelever

Fellers, Inga-Stina, & Tjernell, Bibbi

Solna. TRC, 1995. 15 sidor

Vad beror det på att många synsvaga elevers motivation att använda läsglasögon eller

CCTV är så låg?  Har metodiken och pedagogiken kommit i skymundan för tekniken?

Kan ett bra arbetsmaterial stödja pedagogerna på fältet? Hur viktig är CCTV:n för de

små barnens synutveckling och bildtolkningsförmåga och som grund för optimal läs-

förmåga? Sådana frågor vill denna rapport analysera.
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Dataknåp

Läs- och skrivövningar på dator

Agélii, Margareta & Rönnbäck, Anders

Solna. Specialpedagogiska institutet, 2003. 73 sidor + 1 CD

Ett läromedel som får eleverna att tillämpa sin läsförståelse samtidigt som de lär sig

ordbehandlarens viktigaste funktioner. Övningarna, som lämpar sig för grundskolans

skolår två, finns både för läsare av vanlig tryckt text och för punktskriftsläsare.

ISBN 91-971546-9-5

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Datorlek för barn som är gravt synskadade

Att använda styrplatta, en handledning

Hammarlund, Jenny

Solna. Tomtebodaskolans resurscenter (TRC), 1999. 15 sidor. TRC Rapport : 19

Att använda en styrplatta i stället för tangentbordet är ett sätt för barn som är gravt

synskadade att kunna använda datorn. Barnen får genom denna datorlek kunskap om

vad en dator är och hur den kan användas.
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.
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Den förbjudna sorgen

Fyhr, Gurli

Stockholm. Svenska föreningen för psykisk hälsovård, 2. omarbetad och utökad upp laga

2002. 68 sidor

Skriften handlar om föräldrars förväntningar och sorg när ett barn med handikapp föds.

ISBN 91-8865-020-0

Finns att köpa i vissa internetbokhandlar samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Doktorn kunde inte riktigt laga mig 

Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa

Renlund, Christina

Gothia förlag, Växjö 2007

Om små barn som har svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar. De har också

stora frågor, hemliga tankar och starka känslor. Vad betyder det för ett litet barn att

inte kunna gå och springa, att inte kunna se, att ha trassliga och krångliga tankar, att

vara annorlunda? Boken visar med konkreta råd och tips hur vi kan hjälpa barnen att

våga berätta om sina tankar och komma med sina frågor. ISBN 978-91-7205-537-7

Finns att köpa i internetbokhandlar samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

En plats för alla 

Om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem

Sjöblom, Nina & Jönsson, Camilla

Enskede. Synskadades riksförbund (SRF), 2001. 240 sidor

Boken vill lära ut om den självklara rätten att höra till och räknas med. Hur kan barn,

föräldrar och personal få det att fungera i praktiken? I boken ges massor av goda

exempel. ISBN 91-87960-06-0

Finns till försäljning från SRF samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek

Från sak till bild

Ingrid Nordström Turner, Ingrid Ribba, Gun-Marie Stridh

Umeå. SIH läromedel, 1999. 41 sidor

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionshinder lär sig tolka bilder? I denna

metodbok med tillhörande väska beskrivs bl.a. utveckling av bildtolkningsförmågan

och olika undervisningsmetoder. ISBN 91-7838-525-3

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Förberedande punkt

Sonja Ekwall, Clara Höglund, Åsa Karlsson

Solna. RPH-Syn, 1986. 39 sidor 

Materialet. som vänder sig till förskolepersonal, tar bland annat upp kropps- och

rums uppfattning, begreppsutveckling, taktil och auditiv diskrimination, finmotorik och

braillecellen. Här ges tips på förberedande övningar inför den egentliga läs- och mate-

matikinlärningen för barn som skall lära sig läsa punktskrift. ISBN 91-7836-042-0 

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.
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Hur ska jag läsa?

Val av läsmedium för barn med synskada

Fellers, Inga-Stina, & Ericson, Birgit

Stockholm. Specialpedagogiska institutet, Resurscenter syn, 2002. 43 sidor + 8 bilagor

En studie kring rekommendation av lämpligt läsmedium redovisas. Vilka delar i kart-

läggningen är viktiga? Vilka faktorer påverkar då eleven sedan bestämmer sig för

”sitt” läsmedium – punktskrift eller svartskrift? ISBN 91-971546-7-9

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Hur vet vi vad små barn ser? 

om synbedömning av barn och hur vi kan använda resultaten

Ericson, Birgit

Solna. TRC, 2000. 48 sidor

Hur synprövar vi, vad mäter vi, hur kan vi använda resultaten för att försöka förklara

synförmågan hos ett barn?
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

I sinnenas värld 

Syn 

Sahlén, Ulla,  & Berglund, Lars

Umeå. SIH-läromedel, 1997. 59 sidor

Boken beskriver synens funktion och betydelse. Författarna ger även förslag på aktivi-

teter och övningar ordnade i stegrad svårighetsgrad. ISBN 91-7838-402-8 

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Individuell planering för förskolebarnet

Redaktör: Ann-Marie Stenhammar

Härnösand. SIH, 2000. 35 sidor. 2., reviderad upplaga 

En skrift om varför och när individuell planering behövs och hur planeringen går till.

Konkreta exempel ges på hur man tillsammans kan kartlägga behov, formulera funk-

tionella mål och metoder, utvärdera för att gå vidare. ISBN 91-88452-67-0

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Kan man läsa taktila bilderböcker för barn som är blinda?

Westman, Agneta, & Östlund Hägglund, Katarina

Specialpedagogiska institutet, 2007. 32 sidor

En praktisk vägledning för pedagoger och föräldrar. ISBN 91-85095-03-6

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Känna, lyssna, lukta, smaka, titta

En bok om synskadade barn och deras boendemiljö

Andersson, Olle

Enskede. SRF, 1992. 72 sidor 

En rikt illustrerad och lättillgänglig bok om hur man kan förbättra boendemiljön för

synskadade barn. ISBN 91-87960-01-X

Kan beställas från Synskadades riksförbund samt fjärrlånas via ditt lokala bibliotek
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Känsla för känselbilder

Om hur taktila bilder kan användas i förskolan – en lärarhandledning

Karlström, Birgit & Laggar, Karin

Solna. SIH Läromedel, 2000. 69 sidor

Inspirationsbok och handledning i ämnet taktila bilder.Författarna ger en mängd prak-

tiska och metodiska förslag på hur man med hjälp av taktila bilder kan göra verksam-

heten i förskolan tillgänglig för det blinda barnet. Också lämplig i grundskolans lägre

klasser. ISBN 91-7836-105-2

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Lek med dator

Att förbereda barnet för punktskrift

Fellers, Inga-Stina & Hammarlund, Jenny

Umeå. SIH läromedel, 2001. 16 sidor + 1 kassett

Ur serien ”Punktskrift och dator för nybörjaren”, tre skrifter som tagits fram för att

underlätta arbetet med att introducera datorn och punktskriften för den blivande

punktskriftsläsaren. Denna del syftar till att få barnet intresserat av att leka med punkt -

erna på en läsrad. Barnet lär känna sin dator, tränar fömågan att känna med fingrarna

och lär sig några begrepp. ISBN 91-7836-108-7

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Lek med mig

Så här kan du stimulera den grovmotoriska utvecklingen hos ditt synskadade barn de

första åren

Hartman, Ann-Mari

Solna. Tomtebodaskolans resurscenter (TRC), 1993. 32 sidor + engelsk översättning i

bilaga

Du får tips om hur du med lek kan stimulera ditt barn lite extra och göra barnet mer

aktivt.
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Lek mera med mig

Så här kan du fortsätta att stimulera den motoriska utvecklingen hos ditt synskadade barn

Hartman, Ann-Mari

Solna. Tomtebodaskolans resurscenter (TRC), 1995 samt 2000. 24 sidor

Fler tips om vad du kan göra för att stimulera ditt synskadade barns motoriska utveck-

ling.
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Liten blir stor

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) för barn med synskada

Enander, Britten

Stockholm. Specialpedagogiska Institutet, Resurscenter Syn, 2002. 14 sidor

Tips och idéer till föräldrar om vad de kan göra för att stimulera barnet med synskada

till aktiviteter i det dagliga livet. Det handlar om samspelet mellan den vuxne och det

lilla barnet fram till dess barnet är omkring sex år. ISBN 91-971546-5-2

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.
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Lustgården

En pedagogisk lekplats för barn med synskada

Westman, Agneta

Stockholm. Specialpedagogiska institutet, 2002. 13 sidor

Den här skriften berättar om en mycket annorlunda lekplats. Den visar i ord och bild

hur ett barn i miniatyrlandskap med alla sinnen kan uppleva sin omvärld. Den vill

också vara en inspirationskälla för dem som planerar utemiljö för barn, särskilt då för

barn med synskada. ISBN 91-971546-8-7 

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Läsa högt för barn

Dominkovi, Kerstin, Eriksson, Yvonne, & Fellenius, Kerstin

Studentlitteratur, 2006

Boken betonar betydelsen av att vuxna läser högt för alla barn och speciellt för små

barn. ISBN 91-44-03522-5

Finns att köpa i internetbokhandlar samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Med leken i sikte

Carlson, Aina

Solna. SIH Läromedel, 1995. 67 sidor

Ger på ett informativt sätt svar på de vanligaste frågorna som personal i förskolan

ställer sig när de i sin förskolegrupp skall ta emot ett barn med synskada.

ISBN 91-7836-091-9

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Nyfikna fingrar

Ett material om att trycka och känna

Carlson, Aina med flera

Umeå. SIH läromedel, 2001. 30 sidor + 1 kassett

Ur serien ”Punktskrift och dator för nybörjaren”, tre skrifter som tagits fram för att

underlätta arbetet med att introducera datorn och punktskriften för den blivande

punktskriftsläsaren. Denna del syftar till att locka eleven till att undersöka och använda

tangenterna. På sikt ska arbetet leda till att eleven blir förtrogen med sin dator och kan

arbeta självständigt. ISBN 91-7836-107-9

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Nu ska vi leka!

Hemma eller i förskolan: förslag på lekar där även ett barn med synskada kan vara med

Kjellberg, Anita, & Svedberg, Birgitta

Stockholm. Specialpedagogiska institutet, Resurscenter syn, 2002. 23 sidor

Förslag ges på kända och mer okända lekar där även ett barn som har en grav syn-

nedsättning kan vara delaktigt. Idéerna är i första hand tänkta för förskoleåldern och

de lägre årskurserna.
Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.
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Samhällets stöd till barn och ungdomar 

med synskada och deras familjer

Winberg, Annica, & Rosengren, Lena

Stockholm. Specialpedagogiska institutet, Resurscenter syn, 2003 (reviderad). 17 sidor

I skriften redovisas kortfattat olika former av stöd till synskadade barn och ungdomar

samt deras familjer. Innehållet uppdateras regelbundet.
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Sinnenas samspel hos barn

Ayres, Jean

Stockholm. Psykologiförlaget, 2:a upplaga 1988. 205 sidor

Boken handlar om den sensoriska helheten. En del barn har perceptuella svårigheter i

den meningen att det är integreringen av sinnena (syn, hörsel, känsel, balans med

mera) som utgör problemet snarare än brister i det specifika sinnessystemet.

ISBN 91-7418-147-5

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Specialpedagogik i förskolan

Rakstang Eck, Oddrun & Rognhaug, Berit (redaktör)

Lund. Studentlitteratur, 1995. 246 sidor

En grundbok i specialpedagogik som förmedlar kunskap om olika typer av funk-

tionsstörningar och ger vägledning i det praktiska arbetet med att hjälpa och stödja

barnen. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med funk-

tionshämmade barn ägnas ett eget kapitel, likaså de svårigheter som föräldrar och

syskon ställs inför. 91-44-49641-9

Finns att köpa i internetbokhandlar samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Språket och synen 

Enskede. SRF, 1990. 24 sidor

Skiljer sig blinda och seende barn åt i sin tidiga språkutveckling? Har man som blind 

småbarnsförälder särskilda svårigheter att förmedla sitt modersmål till sina barn? Här

ges en sammanfattning av Karin Junefelts och Åsa Brumarks forskning kring dessa

frågor.
Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Synbedömning av barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå 

Hyvärinen, Lea, Björkman, Jan, Lindquist, Owe, & Stenström, Ingeborg.

Örebro. Ekeskolan & Stockholm. Ala, 1994. 125 sidor

Manual & testblad, Jan Björkman & Owe Lindquist

Örebro. Ekeskolan & Stockholm. Ala, 1995. 43 sidor, ringpärm. Lös bilaga. Testprotokoll

(får kopieras).

Detta material riktar sig till professionella yrkesgrupper. Boken kompletteras med en

manual, utarbetad för att utgöra ett instrument i den kompletta synbedömningen.

ISBN 91-7670-062-3

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Synstimulering

Den tidiga synutvecklingen – teori och praktik

Gunilla Jangdin

Umeå. SIH läromedel, 1994. 124 sidor

Boken omfattar tre delar: Teorier om de tidiga synutvecklingen, Barnet som individ

och Praktiska förslag. 91-7838-260-2

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.



Synguiden förskola | 99

Till nytta och nöje, hjälpmedel och leksaker för barn med synskada

Nina Sjöblom

Vällingby. Hjälpmedelsinstitutet, 2002. 80 sidor

Presenterar hjälpmedel, leksaker och lekredskap för barn med synskada. Ger pedago-

giska och praktiska tips till föräldrar och personal om användningsområden och hur

det går att anpassa miljön, såväl hemma som i skolan. ISBN 91-88337-71-5

Finns till försäljning från SRF samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek. Finns också i fulltext

som pdf-fil via Hjälpmedelsinstitutets hemsida, www.hi.se.

Tillsammans – vi lär av varandra

Om språkutvecklande mötesplatser, arbetssätt och läromedel för förskolebarn med syns-

kada och annat modersmål än svenska

Karlström, Birgit & Laggar, Karin

Umeå. Specialpedagogiska institutet, 2005. 94 sidor

Om språkutvecklande mötesplatser, arbetssätt och läromedel för förskolebarn med

synskada och annat modersmål än svenska. Lärande genom egen aktivitet är extra

viktigt för ett barn med synskada. ISBN 91-85095-06-0

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Vad kan barnet se?

Om syn och synprövning av barn

Lindstedt, Eva

Stockholm. SIH Läromedel, 2:a revidering och utökad upplaga, 1998. 67 sidor

Skriften beskriver synens utveckling och praktiska betydelse, synfunktioner och syn-

prövning samt barnets synuppgifter. Vidare presenteras några olika syntest samt hur

man kan göra synbedömningar genom att observera barnet. ISBN 91-7836-092-7 

Finns till försäljning från Specialpedagogiska institutet. Finns även att fjärrlåna via ditt lokala

bibliotek.

Vad är det du säger – egentligen?

Om att tala med blinda barn

Hellmin, Berit med flera (översättning)  

Solna. SIH Läromedel, 1995. 48 sidor

En lättläst bok som visar hur du kan hjälpa det blinda barnet att lära sig om omvärl-

den, att få en fungerande kommunikation med andra människor och att utveckla ett

språk. Översättning av titlarna Talk to Me och Talk to Me II från Blind Childrens Center.

ISBN 91-7836-088-9

Finns att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.

Vägen till språket

Centerheim-Jogeroth, Monica

Stockholm. Liber, 1997. 224 sidor

Barn behöver stöd för att utveckla ett rikt språk. Här är en bok för förskollärare, föräld-

rar och lärare som vill stimulera barnets språkutveckling genom praktiska övningar.

Språk, rörelser, känslor och alla sinnen utvecklas sida vid sida. ISBN 91-47-00256-5

Finns att köpa i internetbokhandlar samt att fjärrlåna via ditt lokala bibliotek.
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