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Under åtskilliga år och vid flera 
olika universitet och högskolor 
har vi båda arbetat med olika 
typer av synutbildningar, både på 
grundnivå och avancerad nivå. 
Nu har vi blivit kollegor vid 
Høgskolen i Sørøst-Norge och 
arbetar båda med den Nordiska 
Mastern i synpedagogik och syn-
rehabilitering. 
 Det är en del intressanta frågor 
som kan ställas från ett utbildar-
perspektiv. Påfallande ofta hör 
vi att utbildning efterfrågas, men 
inte lika ofta ser vi att det får 
konsekvenser i antal studenter 
som söker olika kurser och pro-
gram. Men på något sätt finns det 
ändå en tilltro till att utbildning 
kan utgöra ett svar på den kris 
som ibland utmålas till följd av 
det stora antalet medarbetare som 
lämnar verksamheter till följd av 
pensionering. Men frågan är om 
vi har tid med utbildning? Ibland 
har vi fått intrycket att utbild-
ningar ska vara korta och direkt 
anpassade till verksamhetens 
olika behov. Ibland väljer man att 
i stället genomföra internutbild-
ningar. Givetvis är alla initiativ 
bra som bidrar till fördjupad 
kunskap och kompetens, men vi 
undrar varför så få medarbetare 
och individer väljer att gå ett mer 
omfattande och längre utbild-
ningsprogram? 
 En annan fråga som kan ställas 
är vilken typ av kunskap som be-
hövs för att möta de utmaningar 
som vi ställs inför när personer 

med synnedsättning och blind-
het ska erbjudas habilitering och 
rehabilitering? Frågan kan också 
formuleras som vilken eller vilka 
teoretiska grunder som syn(re)
habilitering ska eller kan vila på? 
Efter att i några år ha arbetat med 
ett masterprogram som bygger 
på tvärvetenskaplig grund blir vi 
mer och mer övertygade om att 
just sammanlänkandet av olika 
typer av kunskap är centralt för 
att erbjuda människor en god 
(re)habilitering. Människors liv 
är i sig mångfasetterat och för 
att på bästa sätt möta varierande 
behov från individer och relaterat 
till samhället behövs också en 
mångfasetterad kunskapsbas. Vi 
behöver kunskap om såväl ögon-
sjukdomar som hur människor 

upplever att få en synnedsättning. 
På motsvarande sätt behövs kun-
skap både om hur man ser vid 
varierande ögondiagnoser och 
hur synrehabilitering kan hjälpa 
till att utnyttja kvarvarande syn-
funktion så optimalt som möjligt. 
Den tekniska och optometriska 
kunskapen behöver kontinuerligt 
utvecklas och följas för att kunna 
erbjuda personer goda tekniska 
och optiska hjälpmedel. Som in-
divider lever vi även i en ständig 
väv av interaktion med andra, 
till följd av detta krävs kunskap 
om grupper och hur vi lever och 
fungerar i samverkan med andra. 
Psykologisk kunskap krävs för 
att förstå den förändring av livet 
som en omfattande synnedsätt-
ning ofta resulterar i och hur man 
kan stödja personer att bearbeta 
den kris som kan uppstå. Synne-
dsättning eller blindhet inverkar 
i stort sett alltid på utförandet av 
dagliga aktiviteter i hem, skola, 
utbildning, fritid och arbete. Här 
behöver medarbetare kunskaper 
om praktiskt tillvägagångssätt 
för att utföra enklare och mer 
komplicerade aktiviteter på nytt 
och på ett nytt sätt, och om hur 
man ska planera träning och 
utbildningsinsatser individuellt 
eller i grupp. Inkludering i skola, 
arbetsliv och samhälle är också 
idag ett stort område där kunskap 
erfordras. Med detta vill vi säga 
att den kunskapsbas som be-
hövs i sin helhet bör täcka in en 
mångfald av synnedsättningens 
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konsekvenser för både individen 
och hens nätverk samt vad detta 
betyder i ett samhällsperspektiv. 
Kan då en enskild medarbetare 
täcka in allt detta? Givetvis inte, 
men vi behöver ha ordentlig 
kunskap om varandras olika kun-
skapsområden för att både kunna 
samverka och se nya möjligheter 
i arbetet. Vår erfarenhet är att det 
masterprogram vi arbetar med 
ger en god grund för att både 
fördjupa den egna professionella 
kunskapsbasen och erbjuda en 
mer tvärvetenskaplig kunskaps-
bas. Den springande punkten blir 
emellertid om det finns tid att 
delta i kurser och program som 
möjliggör denna typ av fördjup-
ning? 
 En annan central fråga är rela-
tionen mellan teori och praktik. 

Även här menar vi att det ibland 
träder fram en uppfattning om 
att det räcker med att kunna 
något praktiskt. Frågan är dock 
om något kan isoleras till att 
vara just ”praktiskt”? Idag ser 
man mer på teori och praktik 
som sammanlänkade där båda 
är beroende av varandra. För att 
bedriva och vidareutveckla en så 
komplex verksamhet som arbetar 
med (re)habilitering av personer 
med synnedsättning och blindhet 
menar vi att en utvecklad teo-
retisk grund behövs, inte minst 
för att argumentera för de val av 
insatser som görs.
 Idag talas allt oftare om att 
olika metoder ska vara evidens-
baserade. Kanske inte så många 
verksamheter arbetar med att ta 
fram belägg för evidens, men för 

att kunna ta del av artiklar och 
sammanställningar inom olika 
kunskapsområden krävs kunskap 
av mer metodisk art, det som 
vanligtvis inom utbildningssam-
manhang benämns forsknings-
metodik. Att utbildningar som 
ges på avancerad nivå innehåller 
kurser om vetenskapliga meto-
der gör personer rustade att både 
ta del av och kritiskt granska 
publicerade forskningsresultat. 
Att själv genomföra ett mindre 
forskningsarbete i form av en 
uppsats ger ännu bättre insikt i 
forskningsprocessen och däri-
genom större möjlighet att även 
bedöma andras forskning. 
 Vi vill argumentera för att 
om medarbetare ges möjlighet 
att genomföra till exempel ett 
masterprogram så erhålls härige-
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nom en medarbetare som blir väl 
rustad att ta ett särskilt ansvar för 
att vidareutveckla verksamheten. 
I detta kan ingå att tänka igenom 
vilken typ av dokumentation och 
statistik som ska samlas in, läsa 
och delge andra medarbetare 
nyare vetenskapliga rön, pröva 
och dokumentera nya behand-
lingsmetoder, genomföra utvär-
deringar av de insatser som görs, 
leda reflektionsseminarier, et ce-
tera. Men den fråga som återigen 
måste ställas är om vi har tid och 
råd med detta? Att delta i utbild-
ning kräver tid och ibland krävs 
att man inte fullt ut kan delta i 
befintlig verksamhet under tiden. 
Vi menar dock att verksamheten 
vinner på detta i längden. 
 Ur ett individperspektiv kan det 
givetvis ibland vara ansträngande 
att gå en mer omfattande utbild-
ning, det är vi väl medvetna om. 
Trots detta är det ändå ett stort 
antal professionella som väljer 
att vidareutbilda sig för att öka 
den egna kompetensen och med 

ett stort engagemang för den 
grupp man arbetar med. Här vill 
vi lyfta fram att det är viktigt att 
vid studier erbjudas så goda för-
utsättningar som möjligt om man 
redan arbetar inom en synverk-
samhet. 
 Med detta sagt vill vi infor-
mera om att det är möjligt att 
söka nästa uppstart av Master i 
synpedagogik och synrehabilite-
ring som bedrivs av Høgskolen 
i Sørøst-Norge i samverkan med 
Göteborgs universitet. Sista an-
sökningsdag är 15 april och mer 
information erhålls via www.usn.
no/mss 
 Hittills har tre grupper startat 
utbildningen och nu är det dags 
för den fjärde. Detta är en Nord-
isk utbildning och nu tycker vi 
det bör vara dags att Nordens 
största land också sänder fler av 
sina duktiga medarbetare för att 
höja kunskapsnivån inom vårt 
arbetsfält.
 Det finns även möjlighet att 
söka enstaka kurser, till exempel 

startar fördjupningskurser i op-
tometrisk rehabilitering och syn 
och stroke till hösten.
Vår önskan och strävan är och 
har alltid varit att utbilda medar-
betare med god vetenskaplig och 
praktisk kompetens, och detta 
vill vi fortsätta med. Vi hoppas 
att ni som läser detta har möj-
lighet att medverka till att vi i 
Norden får en ännu bättre stab av 
goda medarbetare.

Inger Berndtsson
FD, Leg. arbetsterapeut och 

anpassningslärare, 
Jörgen Gustafsson 

Optiker, Professor II 

Vill du arbeta som synpedagog?

Vi behöver en kursföreståndare till 
anpassningskurser för synskadade 
samt till vår preparandkurs för ung- 
domar med synnedsättning.

Du bör vara synpedagogutb. alt. 
arbetsterapeututb. med lämplig 
påbyggnad .

Läs mer på www.glimnet.se eller ring 
044-44800.

Ansökan via www.off entligajobb.se

Personer med synfältsbortfall 
kan behålla körkortet
Efter fem års krångel har nu en 
person fått rätt att behålla sitt 
körkort efter synfältsbortfall, 
genom att dokumentera sin kör-
förmåga i ett simulatortest.
 Det är VTI som har ställt upp 
med simulatorn.
 – Nu står ca 700 personer i kö, 
meddelar Krister Inde som har 
drivit frågan i samband med sitt 
och Kalmar läns strokeprojekt.
 Internationell forskning visar 
att ca 40 procent klarar sådana 
här test. – Synfältsbortfallet be-

tyder mindre än personen, säger 
den australiska forskaren Joanne 
Wood. 
 Tyvärr är testet ännu ganska 
dyrt vilket har lett till många 
avhopp.  
 – Men beslutet efter simulator-
testerna är en milstolpe att vara 
stolta över, även om mycket 
återstår att rätta till i den här 
processen, säger Krister Inde. 
Nu blir synfältsmätningar inte 
den enda objektiva metod som 
avgör vem som får köra.


