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Sammanfattning 
Syftet var att undersöka om barn med måttlig synnedsättning som enda funktions-
nedsättning avviker från jämnåriga utan synnedsättning vad gäller vardagliga 
förmågor och behov av hjälp. Ytterligare ett syfte var att få en uppfattning om hur 
föräldrar till barn med måttlig synnedsättning uppfattar sina barns motorik. Sju 
flickor och tio pojkar (0–8 år) med måttlig synnedsättning samt deras föräldrar 
deltog i studien. Instrumentet PEDI användes för att mäta barnens funktionella 
förmåga och hjälpbehov i områdena personlig vård, rörelseförmåga och social 
förmåga. Tre öppna frågor ställdes till föräldrarna angående hur de uppfattade sina 
barns motorik. Resultatet av PEDI var att de flesta barn med måttlig synnedsättning 
presterade som sina jämnåriga utan synnedsättning. De barn som presterade sämre 
tillhörde alla åldersgruppen >4–8 år. Resultatet av de tre öppna frågorna var att 
endast föräldrar till barn i åldersgruppen >4–8 år uppfattade att deras barns 
motorik inte var ”som andra barns”. Slutsatsen är att då det kan finnas barn med 
måttlig synnedsättning i åldersgruppen >4–8 år som underpresterar i vardagliga 
aktiviteter, bör syncentralerna ha tillgång till kompetens att systematiskt 
undersöka och bedöma dessa, samt erbjuda lämpligt stöd när problem konsta-
terats. En ytterligare slutsats är att studiens arbetssätt, att samla information med 
både PEDI och öppna frågor, fungerat väl och givit en god uppfattning om barns 
motorik och hur deras föräldrar uppfattat den.  
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INLEDNING 
Då synen förser en normalseende person med nära tre fjärdedelar av alla hans 
eller hennes sinnesintryck, kan en synnedsättning från tidig ålder få konsekvenser 
bortom själva bortfallet av synintryck. Synintrycken spelar till exempel roll för 
balans, kroppsuppfattning och rumsuppfattning (Juodžbalien & Muckus 2006, 
Prechtl et al., 2001), som i sin tur utgör grunden för finmotorik och grovmotorik. 
Synnedsättning har visat sig påverka barns motoriska färdigheter (Brambring, 
2006, 2007). För att säkrare kartlägga och åtgärda de problem som kan uppstå i 
samband med synnedsättning behöver information samlas på ett sätt som är 
systematiskt och tar hänsyn till såväl barnet som omgivningen och uppgiften 
(Bouchard & Tetreault 2000, Houwen et al., 2009). 
 
I samband med att Syncentralen, Landstinget i Uppsala län, år 2005 anställde en 
sjukgymnast fick denne i uppdrag att undersöka behovet av sjukgymnastiska 
insatser för barn med synnedsättning. En litteratursökning visade att det är 
dokumenterat att blinda barn presterar sämre än sina seende jämnåriga, såväl 
grovmotoriskt som finmotoriskt (Brambring 2006, 2007, Houwen et al., 2008, 
Levtzion-Korach et al., 2000, Tröster & Brambring, 2002, Tröster et al., 1994). 
Färre studier har genomförts med barn med måttlig synnedsättning (Bouchard & 
Tetreault, 2000). En metaanalys har visat svaga samband mellan bland annat 
synnedsättning och nedsatt dynamisk balans, samt mellan rörelseträning och 
förbättrade motoriska testresultat (Houwen et al., 2009). 
 
Syncentralernas huvudsakliga uppgift är att stödja självständighet och underlätta 
vardagen för personer med synnedsättning. Fokus på vardagliga uppgifter och 
kvalitéer gäller naturligtvis även sjukgymnastens arbete, men trots detta är det 
svårt att finna studier om vardagsfungerande hos barn med synnedsättning som 
enda funktionsnedsättning (Houwen et al., 2009).  
 
Syftet med denna studie var att undersöka förmågan att utföra vardagliga 
aktiviteter hos barn med måttlig synnedsättning jämfört med barn utan 
synnedsättning. Ett ytterligare syfte var att få veta hur föräldrarna till barn  
med måttlig synnedsättning uppfattade sina barns motorik. 

 

BAKGRUND 
Synnedsättning indelas enligt Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar 
och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning, ICD-10-SE 
(Socialstyrelsen, 2010) i kategorier. I ICD-10SE anges ett förslag till revidering 
av kategorier (Tabell 1) som utgår från en klassifikation av svårighetsgraden av 
synnedsättning som är rekommenderad i The Resolution of the International 
Council of Ophthalmology (2002) and the Recommendations of the WHO 
Consultation on ”Development of Standards for Characterization of Vision Loss 
and Visual Functioning” (2003). 
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Tabell 1. Förslag till revidering av kategorier för synnedsättning  
(fritt efter: Socialstyrelsen, ICD-10SE, 2010 
 

Lindrig eller ingen synnedsättning kategori 0 
Måttlig synnedsättning  kategori 1 
Svår synnedsättning  kategori 2 
Blindhet (liten synrest)  kategori 3 
Blindhet (endast ljus och mörker) kategori 4 
Blindhet (total)  kategori 5 
Obestämd eller icke specificerad kategori 9 

 
Vilken kategori en persons synnedsättning tillhör avgörs antingen av personens 
synskärpa, som bedöms när den är optimalt korrigerad med optik, eller av hennes 
synfält. En mängd olika medfödda eller förvärvade sjukdomar kan ge upphov till 
synnedsättning. De vanligast förekommande är katarakt (grå starr), glaukom (grön 
starr) och makuladegeneration, i dagligt tal benämnd ”gula fläcken” (Elektroniska 
källor: Synskadades Riksförbund, Stockholms syncentral, Synverksamheten 
Västra Götalandsregionen, Syncentralen Landstinget Uppsala län). 
 
Uppskattningsvis finns i Sverige drygt 700 personer mellan 0 och 19 år med 
synnedsättning som enda funktionsnedsättning (Elektronisk referens: Synskadades 
Riksförbund, 2007). Samhällets stöd till dessa personer utgörs av 34 syncentraler, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och kommunernas resursenheter. 
Av de 34 syncentralerna har nio tillgång till en sjukgymnast (mars 2011), antingen 
genom att sjukgymnasten är anställd, genom att en anställd synpedagog har 
sjukgymnastexamen eller genom lokalt samarbete med habiliteringen. Sjuk-
gymnasten bidrar genom sina kunskapsområden till att kartlägga och åtgärda 
barnets färdigheter, dess aktiviteter i vardagen och den miljö där aktiviteterna ska 
utföras (WHO, 2003). Mer än hälften av landets syncentraler anser att det på deras 
syncentral inte finns tillräcklig kompetens kring motorik för barn med svår 
synnedsättning eller blindhet (Marklund, 2009). 
 
Att ha en synnedsättning påverkar personens hälsa och fungerande i sin miljö. Att 
barn med synnedsättning har problem med sina motoriska färdigheter har visats i 
olika studier. Bland annat finns tydliga samband mellan att vara blind och att ha 
en försenad utveckling av grovmotoriska färdigheter som balans, att förflytta sig 
själv, att hantera bollar och att kunna cykla (Brambring, 2006), mellan att vara 
blind och att ha en försenad utveckling av finmotoriska färdigheter som att hantera 
verktyg och leksaker samt att utföra manuella precisionsuppgifter (Brambring, 
2007, Ittyerah, 2000). Studier har även visat sämre motorisk förmåga hos skolbarn 
med synnedsättning (Houwen et al., 2008) och tonåringar med synnedsättning 
(Houwen et al., 2009). Man har dock inte kunnat visa tydliga samband mellan 
barns grad av synnedsättning och deras motoriska prestation  
(Houwen et al., 2008). 
 
De flesta studier är gjorda på barn och ungdomar med svår synnedsättning eller 
blindhet, mer sällan på barn med måttlig synnedsättning. I studierna har man 
kartlagt barnens färdigheter med hjälp av uppgifter i specifika motoriska test, 
medan information om hur väl barnen klarar vardagliga aktiviteter är mer ovanligt 
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(Houwen et al., 2009). Sambandet mellan synnedsättning och barns förmåga att 
klara vardagliga aktiviteter utanför testsituationer är således bristfälligt utforskad. 
Det kan förefalla märkligt, med tanke på att många Syncentraler ser som sin 
huvuduppgift att stödja självständighet och underlätta vardagen för personer med 
synnedsättning (Elektroniska källor: Synskadades Riksförbund, Stockholms 
syncentral, Synverksamheten Västra Götalandsregionen, Syncentralen 
Landstinget i Uppsala län). En anledning kan vara svårigheten att finna tillför-
litliga sätt att kartlägga och mäta hur väl barnen klarar vardagliga aktiviteter i  
den miljö de vistas. 
 
Ett instrument som kartlägger och mäter barns vardagsförmågor är Pediatric 
Evaluation of Disability Index, PEDI (Nordmark & Orban, 1999a). Informationen 
samlas via en intervju med barnets vårdnadshavare eller annan person som känner 
barnet väl. Den första delen av instrumentet omfattar tre områden; barnets 
funktionella färdigheter vad gäller personlig vård, rörelseförmåga och social 
förmåga. Den andra delen av instrumentet handlar om hur mycket hjälp barnet 
behöver inom dessa tre områden. Instrumentet är konstruerat för barn mellan 6 
månader och 7,5 år med medfödda eller förvärvade sjukdomar. PEDI är 
standardiserat med en skriven manual och normerat på en grupp av 412 
nordamerikanska barn i samma åldersintervall, utan sjukdomar eller funktions-
nedsättningar. Man kan alltså jämföra ett barns testresultat med normgruppens, för 
att se om barnets funktionella färdigheter och hjälpbehov följer normal 
utveckling. En studie har visat att svenska barns testresultat överensstämmer väl 
med den amerikanska normgruppens (Nordmark et al., 1999b). 
 
När föräldrar möter professionella som ska kartlägga deras barns motorik med ett 
standardiserat instrument, lämnar föräldrarna ofta ytterligare värdefull information 
om sitt barns motorik, utöver de uppgifter som instrumentet ska undersöka. 
Föräldrarna har observerat sina barns färdigheter i andra miljöer och sammanhang 
än de situationer som det standardiserade instrumentet undersöker (Ayvazoglu et 
al., 2006, Miller, 2000, Stuart et al., 2006). När tre standardiserade frågor ställdes 
till föräldrar; ’Vad gäller ditt barns motorik, vad har du sett?’, ’Vad känner du 
inför det du har sett?’ och ’Vad gör du med tanke på det du har sett?’, kunde 
svaren sorteras till fem teman (Pless et al., 2001). Föräldrarna beskrev sina barns 
1. Motoriska färdigheter i specifika situationer, t.ex. lek, sport, testsituation, under 
måltider och vid av- och påklädning, 2. Motoriska färdigheter övergripande 
uttryckt, t.ex. klumpighet, aktivitetsnivå och utveckling jämfört med andra, samt 
3. Kommunikativa och fysiska observationer, t.ex. barnets vikt, längd, tal och 
hörsel. Dessutom beskrev de sina 4. Känslor som förälder, t.ex. förvåning, oro och 
osäkerhet, ilska och irritation, samt sitt 5. Stöd i motoriska aktiviteter, t.ex. inget 
speciellt stöd, stöd i naturliga dagliga situationer eller intensivt stöd. Studien 
gjordes på barn med DCD, Developmental Co-ordination Disorder. Frågan är om 
föräldrar till barn med måttlig synnedsättning uppfattar och beskriver vad de sett, 
känner och gör vad gäller sitt barns motorik på ett liknande sätt. 
 
Problemet är att vi idag har bristande kännedom om hur barn med måttlig 
synnedsättning klarar sina vardagliga aktiviteter. Därmed är det svårt att bedöma 
dessa barns behov av sjukgymnastiska insatser. 
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Syfte 
Syftet var att undersöka om barn med måttlig synnedsättning som enda funktions-
nedsättning avviker från barn i en normgrupp utan synnedsättning vad gäller 
funktionella färdigheter och hjälpbehov. Ett ytterligare syfte var att få en upp-
fattning om hur föräldrar till barn med måttlig synnedsättning uppfattar sitt barns 
motorik, som helhet och enligt färdiga teman.  

Frågeställningar 
Hur avviker barn med måttlig synnedsättning som enda funktionsnedsättning från 
barn i en normgrupp utan synnedsättning, avseende  
a) funktionella färdigheter inom områdena personlig vård, rörelseförmåga och 
social förmåga? 
b) hjälpbehov inom områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga? 
 
Hur uppfattar föräldrar till barn med måttlig synnedsättning sitt barns motorik? 

 

METOD 
Designen för denna studie var deskriptiv och explorativ och genomfördes i form 
av två intervjuer med föräldrar till barn med måttlig synnedsättning som enda 
funktionsnedsättning. I den första intervjun användes instrumentet PEDI, i den 
andra intervjun ställdes tre öppna frågor. 
 

Deltagare i undersökningen, urval och bortfall 
Försökspersonerna bestod av två grupper. Den första gruppen var barn med 
måttlig synnedsättning, som med anledning av detta har kontakt med en 
syncentral i sitt landsting. Inklusionskriterierna var följande: 

 Inskriven på en syncentral 
 Ännu ej fyllt åtta år 
 Måttlig synnedsättning, ej svår synnedsättning eller blindhet 
 Avsaknad av annan diagnostiserad funktionsnedsättning 

 
Nitton barn uppfyllde inklusionskriterierna. Samtliga barns föräldrar kontaktades 
för att informeras om studien. Ett barns föräldrar gick inte att nå och ett barns 
föräldrar avböjde att delta. Totalt tackade 17 barn ja till att delta i studien. Av 
dessa var 7 flickor och 10 pojkar. 

Figur 1. Antal deltagande pojkar och flickor med måttlig synnedsättning och deras ålder 
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Den andra gruppen av försökspersoner bestod av en mamma eller en pappa till 
varje barn i den första gruppen. Totalt 17 föräldrar tackade ja till att delta  
i studien. 
 
Bortfall (delvis) i den första gruppen var ett barn (Pojke, >4–8 år), där föräldern 
besvarade den första delen (funktionella färdigheter) av PEDI, men därefter 
avböjde att genomföra den andra delen av PEDI (hjälpbehov) på grund  
av tidsbrist. 
 
Bortfall (helt) i den andra gruppen var en förälder, som avböjde att genomföra 
intervjun på grund av tidsbrist. 
 

Datainsamlingsmetoder 

Pediatric Evaluation of Disability Index, PEDI 
PEDI (Nordmark & Orban, 1999a) är ett standardiserat kartläggningsinstrument, 
konstruerat för att mäta funktionsförmåga hos barn med varierande typ av med-
födda eller förvärvade sjukdomar, som leder till försenad eller förändrad 
funktionell förmåga. Instrumentet mäter barnets förmåga att utföra dagliga 
aktiviteter, med tonvikt på vad hon/han vanligtvis utför i sin vardag. PEDI kan 
användas med barn vars funktionella förmåga inte överstiger vad ett barn på 7 år 
och 6 månader utan någon funktionsnedsättning förväntas klara av. 
 
PEDI omfattar en strukturerad intervju som görs med barnets förälder eller annan 
person som känner barnet väl. Intervjun innefattar tre delar: Funktionella färdig-
heter, Hjälpbehov och Kategorier för anpassningar. Den första delen; Funktionella 
färdigheter, består av 197 påståenden som besvaras med ”Kan” eller ”Kan inte”. 
Den andra delen; Hjälpbehov, består av 20 påståenden som beskriver komplexa 
funktionella aktiviteter och funktioner. Den tredje delen; Kategorier för 
anpassningar, bedömdes inte vara aktuell för de barn som ingick i studien och 
utelämnades därför. 
 
Delarna Funktionella färdigheter och Hjälpbehov omfattar vardera tre olika 
domäner: Personlig vård, Rörelseförmåga och Social förmåga. Dessa består av 
olika funktionsområden, som innehåller svårighetsgraderade färdigheter, 
alternativt komplexa funktionella aktiviteter, som den intervjuade tar ställning  
till huruvida barnet kan utföra eller inte. 
 

  
 
 Figur 2. Strukturen hos instrumentet PEDI, Pediatric Evaluation of Disability Index 
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PEDI är standardiserat på 412 amerikanska barn utan funktionsnedsättningar. 
Instrumentet har översatts till svenska och dess validitet för svenska barn har 
bekräftats (Nordmark et al., 2009b). Flera reliabilitets- och validitetsundersökningar 
har gjorts och samtliga visar på god användbarhet för barn med cerebral pares 
(Harvey et al., 2008). 

Intervju 
I en intervju fick föräldrarna följande tre öppna frågor upplästa: 

1. Vad gäller ditt barns motorik, vad har du sett? 
2. Vad känner du inför det du har sett? 
3. Vad gör du med tanke på det du har sett? 
 

Procedur 
En förälder till varje barn med måttlig synnedsättning kontaktades via telefon och 
fick en i förväg nedskriven förfrågan om sitt barns och sitt eget deltagande uppläst 
(bilaga 1). I förfrågan framgick klart att deltagandet var frivilligt och att de kunde 
avbryta sitt deltagande när de ville, utan att detta skulle påverka barnets insatser 
vid syncentralen. Om föräldern samtyckte till att delta, bokades en tid och plats 
för intervju, varefter påståendena från den första delen av PEDI (funktionella 
färdigheter, FF) skickades via post till föräldern. Föräldern fick den muntliga 
instruktionen att endast besvara de påståenden som upplevdes som enkla att förstå 
och besvara, samt att hoppa över de påståenden som uppfattades som svåra att 
svara på eller vars innebörd de uppfattade som oklar. Syftet med att föräldern fick 
den första delen av PEDI hemskickad var att spara tid vid intervjun och därmed 
kunna fokusera på de påståenden som föräldern upplevt som svåra eller oklara. 
För att förtydliga dessa påståenden användes de texter och exempel som finns i 
PEDIs manual. 
 
Platsen för intervjun var antingen Syncentralen, hemma hos familjen eller via 
telefon. Föräldrarna valde den plats och tid som passade dem bäst. Vid intervjun 
hade föräldrarna med sig det ifyllda formuläret med påståendena från första delen 
av PEDI. Intervjuaren och föräldern gick tillsammans igenom PEDIs första del 
(funktionella färdigheter, FF) och andra del (hjälpbehov, HB), tills dess föräldern 
förstått och svarat på samtliga påståenden. 
 
Som avslutning ställdes de tre öppna frågorna. Frågorna ställdes en i taget och 
inget speciellt förtydligande eller förklaring gavs. Om den intervjuade bad att få 
höra frågan en gång till, ställdes den igen, utan närmare förklaring eller preci-
sering. Svaren på de öppna frågorna antecknades fortlöpande på dator eller 
spelades in på elektronisk inspelningsutrustning och skrevs ut vid senare tillfälle. 
 

Dataanalys 
Beskrivande statistik i form av frekvenser användes för analys av barnens ålder 
och kön. Beskrivande statistik användes även för att analysera resultatet av PEDI. 
Det sammanställdes och beräknades i enlighet med instrumentets instruktioner, 
vilket innebär att barnets kronologiska ålder beräknas och en totalpoäng, så kallad 
råpoäng, för var och en av de tre domänerna i de två respektive delarna, beräknas. 
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I Appendix IV respektive V i den amerikanska manualen (Haley et al., 1992) 
utläses sedan normativ poäng för Del I Funktionella färdigheter respektive Del II 
Hjälpbehov. Barnets resultat jämfört med en normgrupp kunde därmed fastställas 
inom sex olika områden: 
 

 Funktionella färdigheter i området personlig vård (FF/PV) 
 Funktionella färdigheter i området rörelseförmåga (FF/RF) 
 Funktionella färdigheter i området social förmåga (FF/SF) 
 Hjälpbehov i området personlig vård (HB/PV) 
 Hjälpbehov i området rörelseförmåga (HB/RF) 
 Hjälpbehov i området social förmåga (HB/SF) 

 
För vidare analys av barnens färdigheter och hjälpbehov användes sedan tre 
kategorier som inte finns i PEDI; överpresterar, normalpresterar respektive 
underpresterar. Dessa kategorier användes för att dela in barnen i de som 
presterade mer än två standardavvikelser lägre än sin normgrupps medelvärde 
enligt PEDIs manual (underpresterar), de som presterade mellan två standard-
avvikelser lägre och två standardavvikelser högre än sin normgrupps medelvärde 
(normalpresterar), samt de som presterade mer än två standardavvikelser högre än 
sin normgrupps medelvärde (överpresterar). 
 
Vid analys av föräldrarnas svar på frågan hur de uppfattade sitt barns motorik 
gjordes först en helhetsbedömning. Varje förälders svar på samtliga tre öppna 
frågor lästes upprepade gånger för att sedan sorteras utifrån den helhets-
bedömningen. Två kategorier användes; föräldrar som i sina svar uttryckt att deras 
barns motorik ”är som andra barns” och föräldrar som utryckt att deras barns 
motorik ”inte riktigt är som andra barns”. Den första kategorin innebar att 
föräldern skulle beskriva barnet som aktivt, väldigt motoriskt, förvånansvärt 
aktivt, att han/hon rör sig bra, eller att inget är svårt. Den andra kategorin innebar 
att föräldern skulle beskriva barnet som lite fumligare än snittet, att han/hon är 
sen, ligger efter eller har det knepigt finmotoriskt och/eller grovmotoriskt. 
Interbedömaröverensstämmelse prövades mellan två bedömare, som utgick från 
informationen i bilaga 2, vilken innehåller samtliga deltagande barns normativa 
poäng i PEDI samt deras förälders svar på de tre öppna frågorna. Bedömarnas 
helhetsbedömning var fullt överensstämmande utom i ett fall (nr 15), där föräldern 
bland annat sa ”Han har inte jättebra penngrepp eller finmotorik”, ” han har lite 
svårt att klippa fint med sax” och ”han har problem att forma bokstäver”. Efter 
diskussion enades bedömarna om kategori ”inte riktigt som andra barns”, då 
föräldern tydligt uttryck att barnet hade problem med vissa motoriska moment. 
 
Sedan användes innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004, 2005) för att 
avgöra hur föräldrarnas svar på de tre öppna frågorna överensstämde med fem 
färdiga teman (Pless et al., 2001). I bilaga 2 finns samtliga föräldrars svar på de 
tre öppna frågorna, såsom svaren uttalades under intervjuerna. Svar på en öppen 
fråga kan förekomma även under de övriga två öppna frågorna. Analysen skedde i 
tre steg. I första steget lästes samtliga föräldrars svar upprepade gånger. I andra 
steget lästes de färdiga fem temana med 18 definierade kategorier upprepade 
gånger. I tredje steget markerades vilka svar som överensstämde med de färdiga 
temana med definierade kategorier. När föräldrarnas svar på de tre öppna frågorna 
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inte helt överensstämde med de färdiga temana med definierade kategorier, d.v.s. 
överensstämde delvis, noterades hur svaren avvek. 
 

Etik 
Deltagarnas personliga integritet har skyddats genom att barnets identitet angivits 
med en kod. All data refererar endast till denna kod. Nyckeln som förklarar 
sambandet mellan identitet och kod är inlåst i Syncentralen i Uppsalas kassavalv. 
För att skydda deltagarnas personliga integritet presenteras barnen i resultat-
redovisningen i åldersgrupper istället för med exakt ålder. Dessutom har all 
information i intervjuerna med de tre öppna frågorna som kan röja deltagarnas 
identitet tagits bort. 

 

RESULTAT 
Presentationen av resultaten sker utifrån två åldersgrupper; barn som är upp till 
exakt fyra år gamla (0–4 år) och barn som är äldre än exakt fyra år, men yngre än 
åtta år (>4–8 år). Barnens kön, åldersgrupp och alla deras normativa poäng i 
instrumentet PEDI presenteras i Bilaga 2. I samma bilaga återfinns även de 16 
föräldrarnas fullständiga svar på de tre öppna frågorna. 
 

Hur barn med måttlig synnedsättning avvek i funktionella 
färdigheter och hjälpbehov 
Här presenteras kvantitativa resultat för hur barn med måttlig synnedsättning som 
enda funktionsnedsättning enligt PEDI avviker från barn i en normgrupp utan 
synnedsättning, avseende funktionella färdigheter och hjälpbehov. Barnens 
prestation i första delen av PEDI, funktionella färdigheter och dess områden 
personlig vård (FF/PV), rörelseförmåga (FF/RF) och social förmåga (FF/SF), 
redovisas i tabell 2 utifrån antal barn som överpresterade, normalpresterade eller 
underpresterade. Barnens hjälpbehov utifrån PEDI:s områden personlig vård 
(HB/PV), rörelseförmåga (HB/RF) och social förmåga (HB/SF), redovisas på 
motsvarande sätt i tabell 3. 
 
Tabell 2. Antal barn med måttlig synnedsättning i åldergrupperna 0–4 år och >4–8 år, 
som överpresterade, normalpresterade och underpresterade i funktionella färdigheter 
inom tre olika områden i instrumentet Pediatric Evaluation of Disability Index (PEDI). 
(n=17) 
 
 Åldersgrupp 0–4 år (n=6) Åldersgrupp >4–8 år (n=11) 
PEDI FF/PV1 FF/RF2 FF/SF3 FF/PV FF/RF FF/SF 
Överpresterade 1 0 0 0 0 0 
Normalpresterade 5 6 6 7 9 11 
Underpresterade 0 0 0 4 2 0 
 
1 FF/PV = PEDI Funktionella färdigheter inom området personlig vård 
2 FF/RF = PEDI Funktionella färdigheter inom området rörelseförmåga 
3 FF/SF = PEDI Funktionella färdigheter inom området social förmåga 
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Normalpresterade i funktionella färdigheter inom de tre områdena personlig vård, 
rörelseförmåga och social förmåga, enligt PEDI, gjorde de flesta barnen i båda 
åldersgrupperna, enligt PEDI. Underpresterade i funktionella färdigheter inom 
områdena personlig vård (FF/PV) och rörelseförmåga (FF/RF) gjorde endast barn 
i åldersgruppen >4–8 år. 
 
Tabell 3. Antal barn med måttlig synnedsättning i åldergrupperna 0–4 år och >4–8 år, 
som överpresterade, normalpresterade och underpresterade i hjälpbehov inom tre olika 
områden i instrumentet Pediatric Evaluation of Disability Index (PEDI). (n=16) 
 
 Åldersgrupp 0–4 år (n=6) Åldersgrupp >4–8 år (n=10)
PEDI HB/PV1 HB/RF2 HB/SF3 HB/PV HB/RF HB/SF 
Överpresterade 0 0 0 0 0 3 
Normalpresterade 6 6 6 9 9 7 
Underpresterade 0 0 0 1 1 0 
 
1 HB/PV = PEDI Hjälpbehov inom området personlig vård 
2 HB/RF = PEDI Hjälpbehov inom området rörelseförmåga 
3 HB/SF = PEDI Hjälpbehov inom området social förmåga 
 
Normalpresterade i hjälpbehov inom de tre områdena personlig vård, 
rörelseförmåga och social förmåga, enligt PEDI, gjorde alla barn i åldersgruppen 
0–4 år och nästan alla i åldersgruppen >4–8 år, enligt PEDI. Överpresterade i 
hjälpbehov inom området social förmåga (HB/SF) och Underpresterade i 
hjälpbehov inom områdena personlig vård (HB/PV) och rörelseförmåga (HB/RF) 
gjorde endast barn i åldersgruppen >4–8 år. 
 

Hur föräldrar till barn med måttlig synnedsättning 
uppfattade sina barns motorik 
Först presenteras kvantitativa resultat om hur föräldrarna som helhet uppfattade 
sina barns motorik. Sedan presenteras kvalitativa resultat om hur föräldrarna 
uppfattade sina barns motorik, sorterat enligt färdiga teman. 
 
Här presenteras hur föräldrarna som helhet uppfattade sina barns motorik. 
Presentationen sker utifrån vilken åldersgrupp barnen tillhör; barn som är 0–4 år 
respektive barn som är >4–8 år. I tabell 4 redovisas antalet föräldrar som uttrycker 
att deras barns motorik är ”som andra barns” och antalet föräldrar som uttrycker 
att deras barns motorik ”inte riktigt är som andra barns”. 
 
Tabell 4. Antal föräldrar till barn med måttlig synnedsättning i åldergrupperna 0–4 år och 
>4–8 år, som uttrycker att deras barns motorik är ”som andra barns” respektive ”inte 
riktigt som andra barns”. (n=16) 
  
 Föräldrar till barn i 

åldersgrupp 0–4 år  
(n=6) 

Föräldrar till barn i 
åldersgrupp >4–8 år 

(n=10) 
Mitt barns motorik är som 
andra barns 

6 4 

Mitt barns motorik är inte 
riktigt som andra barns 

0 6 
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Alla föräldrar till barn med måttlig synnedsättning i åldersgruppen 0–4 år 
uttryckte att deras barns motorik var som andra barns, medan mindre än hälften av 
föräldrarna till barn i åldersgruppen >4–8 år uttryckte detta. Det förekom att barn, 
vars föräldrar uttryckte att barnets motorik inte riktigt var som andra barns, 
normalpresterade i både funktionella färdigheter (FF) och hjälpbehov (HB) enligt 
PEDI. Det förekom även att barn, vars föräldrar uttryckte att barnets motorik var 
som andra barns, underpresterade i funktionella färdigheter (FF) och/eller 
hjälpbehov (HB) enligt PEDI. 
 
Här presenteras kvalitativa resultat i form av citat ur svaren på de tre öppna 
frågorna om hur föräldrar till barn med måttlig synnedsättning uppfattade sina 
barns motorik. För denna analys användes fem färdiga teman (Pless et al., 2001). 
  
Tabell 5. Citat ur föräldrarnas svar på de tre öppna frågorna om hur de uppfattar sitt 
barns motorik, vad de känner och vad de gör med tanke på vad de sett, sorterat enligt 
färdiga teman (Pless et al., 2001) och med citat som överensstämde helt eller delvis. 
 
Teman 1–5 Citat som överensstämde helt Citat som 

överensstämde 
delvis 

1. Motoriska färdigheter i 
specifika situationer 
t.ex. lek, sport, testsituation, 
under måltider och vid 
påklädning 

”klättra i träd, upp på stenar, han gör 
allt” 
”hanterar de minsta pärlorna” 
”lägger pussel” 
”cykla vågar hon inte alls” 

 

2. Motoriska färdigheter 
övergripande uttryckt  
t.ex. klumpighet, 
aktivitetsnivå och 
utveckling jämfört med 
andra 

”ofta går hon in i bordskant” 
”både fin- och grovmotorik är bra” 
”försiktigare än andra barn” 
”inte lika bra kroppskontroll som 
jämnåriga” 
”sen vad gäller grovmotoriken” 

”tycker att det är 
jättekul med 
tekniska grejor” 

3. Kommunikativa och 
fysiska observationer  
t.ex. barnets vikt, längd, tal 
och hörsel 

”…stamningen, men nu är den borta”  

4. Känslor som förälder  
t.ex. förvåning, oro och 
osäkerhet, ilska och 
irritation 

”positivt förvånad” 
”oroar mig”  
”inte orolig för någonting” 

”jag är stolt över 
honom” 
”jag blir glad” 
”då blir man 
kanske lite 
ledsen” 

5. Stöd i motoriska  
aktiviteter 
t.ex. ge inget speciellt stöd, 
stödja i dagliga situationer 
eller stödja genom intensiv  
träning 

”försöker ha uppsikt över honom” 
”försöker hitta lugnare lekar” 
”försöker uppmuntra honom att prova 
saker” 
”försöker förmedla till dagis att han inte 
behöver hållas tillbaka” 
”utomlands fick han hoppa i poolen” 
”vi har hennes solglasögon med” 
”går på möten jag kallats till” 
”vi har gjort allt vi har kunnat” 
”handikappanpassa hela huset” 
”vi försöker träna honom så mycket som 
möjligt” 
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Svaren på de tre öppna frågorna om hur föräldrarna uppfattade sina barns motorik 
kunde sorteras enligt fem teman. Dock beskrev föräldrarna ytterligare 
uppfattningar inom tema 2, Motoriska färdigheter övergripande uttryckt, där 
föräldrarna angav ”barnets intresse för aktiviteter”, samt inom tema 4, Känslor 
som förälder, där man beskrev ”stolthet och glädje” och ”ledsenhet”.  

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet från PEDI visar att de flesta 0–8 år gamla barnen med måttlig 
synnedsättning normalpresterade ifråga om funktionella färdigheter inom de tre 
områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, men att några i 
åldersgruppen >4–8 år underpresterade inom områdena personlig vård (FF/PV) 
och rörelseförmåga (FF/RF). Detta resultat är väntat, då utförandet av vardagliga 
aktiviteter ställer allt högre krav på precision, balans, öga-hand-koordination, god 
syn m.m. ju äldre barnet blir. Bouchard & Tetrault (2000) beskriver att även om 
barn med synnedsättning följer samma utvecklingssekvenser som barn utan 
synnedsättning, så är variationen större vad gäller när och i vilken omfattning de 
utvecklar motoriska färdigheter i jämförelse med barn utan synnedsättning. Till 
exempel lär de sig kräla och krypa i genomsnitt två månader senare och som äldre 
är deras finmotoriska färdigheter mer utvecklade än de grovmotoriska. Skäl till 
detta kan enligt Bouchard & Tetrault vara brist på intresse att utforska 
omgivningen, rädsla för rymd, svårigheter att imitera andra och mindre intresse 
för grovmotoriska aktiviteter. 
 
Ifråga om hjälpbehov inom de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och 
social förmåga normalpresterade alla barn i åldersgruppen 0–4 år och nästan alla i 
åldersgruppen >4–8 år. Inom den äldre åldersgruppen fanns både barn som över-
presterade ifråga om hjälpbehov inom området social förmåga (HB/SF) och barn 
som underpresterade ifråga om hjälpbehov inom områdena personlig vård 
(HB/PV) och rörelseförmåga (HB/RF). Detta resultat skulle kunna påvisa att även 
om vissa barn med måttlig synnedsättning inte har lika många färdigheter som 
sina jämnåriga utan synnedsättning, så får de ändå inte mer hjälp av sina föräldrar, 
utan dessa låter barnen försöka själva. Stuart et al. (2006) frågade föräldrar och 
deras barn med synnedsättning eller blindhet om deras förväntningar på att barnen 
skulle vara fysiskt aktiva. De fann att föräldrar och deras barn med blindhet hade 
lägre förväntningar än föräldrar och deras barn med mindre synnedsättning. 
Förväntningar på fysisk aktivitetsnivå skulle alltså kunna tänkas spela roll för vilket 
hjälpbehov föräldrar uppfattar att deras barn med måttlig synnedsättning har. 
 
Resultatet av helhetsbedömningen av hur föräldrarna uppfattade sitt barns motorik 
var att för barn i åldersgruppen 0–4 år uttryckte alla föräldrar att deras barns 
motorik är som andra barns. Men i åldersgruppen >4–8 år uttryckte mer än hälften 
av föräldrarna att deras barns motorik inte riktigt var som andra barns. Detta 
överensstämmer med resultaten från PEDI; även där var det endast i den äldre 
åldersgruppen som barnen presterade sämre än sina jämnåriga utan synned-
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sättning. Många sjukgymnaster och synpedagoger som arbetar med habilitering av 
barn med måttlig synnedsättning uttrycker också att när barnen blir äldre så blir 
synnedsättningens konsekvenser tydligare för omgivningen. Både Bouchard & 
Tetrault (2000) och Houwen et al. (2009) skriver att föräldrar till barn med 
synnedsättning rapporterar att deras barn deltar i och övar mindre på aktiviteter 
där man ska följa ett föremål som rör sig snabbt, vilket omfattar många lekar och 
sporter. Houwen skriver att för att öka deltagandet i sådana aktiviteter behöver 
lärare använda effektiv pedagogik, med till exempel taktila instruktioner och 
demonstrationer. Att jämnåriga kompisar utan synnedsättning får i uppgift att lära 
ut olika aktiviteter har också visat sig fungera bra för att öka inklusionen av barn 
med synnedsättning. Stuart et al. (2006) menar att både barn, föräldrar och lärare 
bör delta i program som syftar till inkludering i fysiska aktiviteter, t.ex. genom att 
motverka missförstånd kring vad som är möjligt, att anpassa aktiviteter och att 
skapa möjligheter att delta. 
 
Föräldrarnas uppfattningar om barnens motorik kunde sorteras enligt fem teman 
med definierade underkategorier. Dock beskrev föräldrarna ytterligare 
uppfattningar inom tema 2, Motoriska färdigheter övergripande uttryckt, där 
föräldrarna angav ”barnets intresse för aktiviteter” och inom tema 4, Känslor som 
förälder, där man beskrev ”stolthet och glädje” och ”ledsenhet”. Med dessa nya 
kategorier överensstämde samtliga uppfattningar som föräldrarna uttryckte med 
de fem färdiga temana. Intressant med de nya kategorierna är att de visar positiva 
uttryck. I studier av familjer med synnedsättning eller andra funktionshinder 
efterfrågas annars vanligen endast familjemedlemmarnas negativa upplevelser, 
hinder och problem. (Leyser & Heinze, 2001). 
 

Metoddiskussion 
Det låga totala antalet deltagande barn och föräldrar (n=17) gör att det inte går att 
uttala sig generellt om hur barn med måttlig synnedsättning presterar i förhållande 
till sina jämnåriga utan synnedsättning. Det går inte heller att med data från 
genomförda PEDI avgöra inom vilka områden och i vilka specifika färdigheter 
som barn med måttlig synnedsättning generellt har svårigheter eller är i behov av 
mer hjälp. 
 
Instrumentet PEDI har visat sig väl lämpat för att mäta vardagliga förmågor och 
hjälpbehov hos barn med måttlig synnedsättning. PEDI har fokus på barnets 
aktiviteter i olika vardagssituationer och inte på barnets kroppsfunktioner, som 
t.ex. balans. Instrumentet fokuserar därmed på andra situationer än de som 
vanligen undersöks på en syncentral när en sjukgymnast träffar barnet. Många av 
påståendena i PEDI handlar om förmågan att klara sådana vardagsaktiviteter som 
endast en vårdare känner till. Detta är en styrka. Att den första delen av PEDI 
skickades hem till föräldern för preliminärt ifyllande innan PEDI genomfördes 
tillsammans med sjukgymnasten är inte i enlighet med proceduren som beskrivs i 
manualen. PEDI är med sina 197+20 påståenden ett test som tar mer än en timme 
att genomföra och den intervjuades koncentration riskerar att sjunka under testets 
gång. Det preliminära ifyllandet låter den intervjuade bekanta sig med och 
reflektera över påståendena, vilket kan göra svaren mer korrekta. Dessutom spar 
förfarandet tid vid intervjun och tillåter deltagarna att fokusera på de påståenden 
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som föräldern upplevt som oklara eller svåra att besvara. Det preliminära 
ifyllandet av den första delen av PEDI visade sig därför vara en styrka. 
 
De tre standardiserade frågorna gjorde det möjligt att beskriva föräldrars upp-
fattningar om sitt barns motorik. Att de var öppna och gavs helt utan ytterligare 
förklaring gör att intervjuarens eventuella påverkan har minimerats. Att frågorna 
ställdes efter genomförd PEDI kan ha gjort föräldern mer uppmärksam på hur de 
uppfattar sitt barns motorik, jämfört med om frågorna hade ställts före PEDI. 
Miller (2000) beskriver att föräldrars rapportering har ett starkt samband med vad 
barnen själva rapporterar, vad gäller förvärvandet av nya färdigheter. Att samla 
information från en familjemedlem kan därför vara ett tillförlitligt och kostnads-
effektivt sätt för professionella att kartlägga barns vardagsfungerande och 
utvärdera effekten av träning. Föräldrarna i Millers studie gav också värdefull 
information om varför aktiviteter inte fungerade och förslag på anpassningar. 
 
All data från PEDI bearbetades initialt såsom instrumentet föreskriver i sin 
manual, men kategorierna överpresterar, normalpresterar och underpresterar 
återfinns inte i instrumentet. Dock använder PEDI samma gränsvärden, två 
standardavvikelser, när det i grafisk form presenterar ett barns normativa poäng. 
En grå ruta markerar intervallet två standardavvikelser lägre till två standard-
avvikelser högre än normgruppens medelvärde, alltså det som i denna studie 
benämns normalpresterar. Den information som de tre nya kategorierna rymmer 
återfinns och används alltså i PEDI (Nordmark & Orban, 1999a). I denna studie 
har de namngetts i syfte att förtydliga resultaten. 
 
Att som helhet bedöma om föräldrarnas svar på de tre öppna frågorna innebar att 
föräldrarna uttryckte att deras barns motorik är ”som andra barns” eller ”inte 
riktigt som andra barns” fungerade väl. När två personer individuellt gjorde 
helhetsbedömningen var de överens i 15 av 16 fall. I det fall där bedömningen 
skilde sig krävdes diskussion för att enas. Interbedömarreliabiliteten i 
bedömningen var således god. 
 
Att dela in föräldrarnas svar på de tre öppna frågorna i fem färdiga teman med 
definierade underkategorier var inte möjligt utan skapandet av nya under-
kategorier. Föräldrarna till barn med måttlig synnedsättning uttryckte alltså delvis 
andra kategorier av uppfattningar än föräldrar till barn med diagnosen DCD. För 
att stärka användbarheten av de fem färdiga temana med sina definierade under-
kategorier skulle de behöva prövas i fler sammanhang och i studier som rör barn 
med andra funktionsnedsättningar. Pless et al. (2001) rekommenderar i sin studie 
att professionella uttryckligen frågar föräldrar hur de uppfattar sitt barns motorik 
och färdigheter i vardagsaktiviteter jämfört med andra barn. Dessa jämförelser 
kan tydliggöra huruvida föräldrar verkligen är oroliga. Vidare anser författarna att 
föräldrar som uppfattar att deras barn är ovilliga eller ointresserade av att delta i 
fysiska aktiviteter kan ha glädje av att observera hur vardagsaktiviteter kan 
stimuleras och utvecklas hos deras barn. Dessa rekommendationer och slutsatser 
är troligen relevanta även för syncentralernas arbete med att underlätta vardagen 
för personer med synnedsättning. 
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Slutsatser 
 De flesta 0–8 år gamla barn med måttlig synnedsättning tycks i vardagliga 

förmågor prestera som jämnåriga utan synnedsättning. 
 De barn som presterar sämre än jämnåriga utan synnedsättning tycks 

finnas i åldersgruppen >4–8 år och deras föräldrar uttrycker detta i svar på 
öppna frågor om sitt barns motorik. 

 Att föräldrar i hemmet i förväg besvarar så mycket de kan av PEDIs första 
del, gör dem väl förberedda på att under intervjun beskriva sina 
uppfattningar om sina barns vardagliga förmågor och hjälpbehov. 

 Arbetssättet att samla information med både PEDI och öppna frågor tar 
inte längre besökstid än ett normalt genomförande av PEDI enligt 
manualen. 

 De tre öppna frågorna fungerar väl för att få en uppfattning om föräldrars 
syn på sitt barns motorik. 

 Syncentraler behöver ha tillgång till kompetens att systematiskt undersöka 
och bedöma barns vardagliga förmågor och motorik, samt erbjuda lämpligt 
stöd när problem konstaterats. 
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Bilaga 1. Procedur för förfrågan via telefon om deltagande i 
undersökning. 
 

1. Hej jag heter F. L. och är sjukgymnast på Syncentralen i Uppsala. Är du 
pappa/mamma till ___? Har du tid en minut eller ska jag ringa vid ett annat tillfälle? 

2. Jag håller på att undersöka utvecklingen hos alla barn mellan ett halvt och sju och ett 
halvt år som är inskrivna på en syncentral men inte på barnhabiliteringen. 
Undersökningen består av att intervjua barnens föräldrar. Dels med ett test som heter 
PEDI, som består av kryssfrågor som besvaras med Kan och Kan Inte. Till exempel 
’Kliver i och ur normalstort badkar’. Utöver dessa kryssfrågor kommer jag att ställa 
tre öppna frågor. Barnet självt blir alltså inte testat utan det är du som förälder som 
berättar vad ditt barn klarar i vardagen. 

3. Syftet med undersökningen är att se vilka färdigheter barnet har i vardagen och hur 
mycket hjälp och anpassning det behöver. Som sjukgymnast vill jag se om det finns 
behov av motorisk eller någon annan träning, utöver sådant som är direkt relaterat till 
synen. 

4. Kan ni tänka er att vara med i denna undersökning? Det finns inte så många barn med 
synnedsättning mellan ett halvt och åtta år, så jag blir väldigt glad om ni vill det. Det 
är helt frivilligt, ni kan avbryta när ni vill och det är inget som kommer att påverka de 
insatser ni får från syncentralen. 

 
 
Möjliga frågor 
 
Q: Hur lång tid tar det? Hur går testet till? 
A: Formuläret PEDI skickar jag hem till er och ni fyller i det när ni har tid. Det består av 197 
påståenden som besvaras med ett kryss i rutan ”Kan” eller rutan ”Kan inte”. Inom en månad 
så träffas vi för en intervju där vi går igenom frågorna. Sedan ställer jag tre öppna frågor och 
antecknar eller spelar in dina svar på dem. Mötet tar cirka en timme.  
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Bilaga 2. Samtliga deltagande barns normativa poäng i PEDI samt deras 
förälders svar på de tre öppna frågorna. 
 
Nr Pojke/

Flicka 
Åldersgrupp Grad av 

synned-
sättning 

Normativa poäng i PEDI  

 P/F År  FF/P FF/R FF/S HB/P HB/R HB/S   
 
1 F 0 till 4 Måttlig 52,5 43,2 54,6 39,4 59,2 53,8  

a) Hon är väldigt aktiv.  
b) Att det är bra. Positivt att hon är aktiv, hon hade kunnat vara stilla och inte vågat. 
c) Jag låter henne hålla på och följer efter. 
 

2 P 0 till 4 Måttlig 73,5 42,5 59 41,8 49,9 44,2  

a) Min synsvage pojke är väldigt motorisk, vilket är förvånansvärt med tanke på handikappet. Både fin-
och grovmotoriken är bra. Jag har ett äldre barn som inte är synskadad och han hade svårare med 
grovmotoriken. 
b) Det jag känner är att jag är positivt förvånad att han inte är hämmad motoriskt. Det tycker jag är 
jättebra. Samtidigt är jag lite rädd och det är det här med säkerheten. I och med att han rör sig och det 
går så fort så ökar riskerna när han inte ser så bra. Jag vet ju inte riktigt vad han ser och uppfattar så 
blir det lite oroligt. I och med att han ser olika bra, han får ögondarr när han är trött och går in i saker 
medan han ser mycket bättre när han är pigg, så varierar det mellan olika miljöer. I vissa som går bra 
när är pigg går det inte så bra när han är trött. Han kan vara farligare. 
c) Jag försöker ha uppsikt över honom. Jag försöker se om ögondarret tilltar, så att han inte utsätter 
sig för fara. Då försöker jag hitta lugnare lekar, så han inte far runt och spelar hockey med klubba och 
såna saker. 
 

3 F 0 till 4 Måttlig 46,6 48,2 41,8 45,5 49,9 46,1  

a) Hon rör sig som vilken fullt seende unge som helst. Men det märks att hon ser dåligt, för ofta går 
hon in i bordskant eller dörrkarm, titt som tätt. Det händer väldigt ofta. 
b) Att hon accepterar sitt handikapp som det är Det verkar som att hon har börjat inse sina 
begränsningar. 
c) Vi håller på att handikappanpassa hela huset för hennes skull. Markerar dörrposter, trappsteg och 
sånt. Kontrastrika färger, ledstänger och sånt. 
 

4 P 0 till 4 Måttlig 46,1 38,2 60,3 50,8 57,5 59,2  

a) Inget är svårt när det gäller motorik. Han har bra balans, klättrar upp och ner för stolar, klättrar upp 
på stenar och behärskar trappor utan problem. Han är bra på det motoriska, även små saker. Det 
enda som var lite komplicerat var när det var mycket snö ute, då ville han hålla handen. 
b) Han håller på att bli stor. Det känns positivt att han trots sitt handikapp verkar utvecklas bra. Även 
från dagis hör vi att det går bra. 
c) Försöker uppmuntra honom att prova saker. Försöker förmedla till dagis att han inte behöver hållas 
tillbaka utan får testa. När vi var utomlands fick han hoppa i poolen, bada i vågor, prova hundsim och 
så. Trots sitt handikapp är han väldigt orädd. Och om nåt inte funkar så talar han om det. 
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Nr Pojke/

Flicka 
Åldersgrupp Grad av 

synned-
sättning 

Normativa poäng i PEDI  

 P/F År  FF/P FF/R FF/S HB/P HB/R HB/S   

 
5 P 0 till 4 Måttlig 46,4 38,6 51,3 50,1 51,7 57,4  

a) Nu när han blir lite större och kommer i fler nya situationer, det har inte varit några stora problem, 
men det vore bra att veta när och hur man kan göra honom uppmärksam på att han måste vara 
uppmärksam. När man kan börja medvetandegöra synskadan. Annars är det inget 
utvecklingshämmande som vi, SC eller förskolan noterat. Han lägger pussel och hanterar de minsta 
pärlorna, springer fortast och klättrar högst. Han har inte blivit mer försiktig eller hämmad på något 
sätt. 
b) Vi är väldigt glada att det inte har hämmat honom, vi har fått bra hjälp med att stimulera och så. Vi 
känner att vi gjort allt vi kunnat. Sen vet vi ju inte vad som kommer längre fram med mer komplexa 
saker, men just nu känns det bra. 
c) Vi har följt upp det vi har kunnat. Han har gått på de kontroller som är och synped har kommit till 
förskolan. 
 

6 P 0 till 4 Måttlig 33,1 35,9 50,7 33,6 33,3 32  

a) Ja, han rör sig bra, det gör han. Kan inte komma på nåt nu så här, förutom att när det är väldigt 
ljust, då är det väldigt jobbigt. Då vill han oftast inte gå ut. Det påverkar. Annars så är han duktig och 
det funkar jättebra. 
b) Där kan jag känna en viss oro, förstås. När han blir större, med ljus. Ja, i och för sig då kanske han 
själv kan styra över det här med ljuset som blir så påträngande. Storasyster, som är större, har ju lärt 
sig det här med solglasögon och keps. Annars klarar han sig bra. 
c) Att vi måste ju vara beredda, vi har ju med oss keps eller solglasögon och förbereder dagis på att få 
ut honom med de andra. Men också att de vet om varför det kanske är så. 
 

7 F >4 till 8 Måttlig 29,5 42,9 32,6 28,9 44,3 27,8  

a) Väldigt rörlig, full rulle, har en bra motorik. Även finmotoriken är bra, hon stämplade och ritade 
armar och ben på den, så att det blev en gubbe. Kreativ är hon också. 
b) Jag blir glad. Har inte sett henne rita på det sättet tidigare, det har varit mest kludd och stora drag. 
Men trots att det var litet så var det tydligt och detaljrikt. 
c) Jag uppmuntrar henne att rita mera. Grovmotoriken är inget jag oroar mig för. Hon är väldigt rörlig. 
 

8 F >4 till 8 Måttlig 39 51,2 44,1 37,8 40,2 47,9  

a) Det hon inte klarar eller ligger efter. Balans, stå på ett ben, cykla. Men hon springer gärna och går i 
skogen. Utifrån sina förutsättningar klarar hon sig kanske rätt bra. Finmotoriken tycker vi ligger efter, 
som att hålla en penna. Men dagiset tycker inte det. Cykel vågar hon inte alls. Men hon klättrar som 
alla andra. Gunga har hon precis börjat förstå hur man gör. Dansgruppen har hon precis bytt grupp i 
och provat utan skor. Och det verkar ju lättare då. 
b) Lite oro för kompisar och för cykel och balans. Men annars är hon kavat. 
c) Ringer sjukgymnasten på Syncentralen, pratar med dagispersonal. Jag känner ingen panik, hon har 
en hel apparat omkring sig. Synpedagog och synkonsulent. Oro känner jag inte så. 
 

9 F >4 till 8 Måttlig 38,6 60,1 60,5 34,1 59,2 40,6  

a) Grovmotorik: Cykla, slå med hammare, spela boll så är hon aningen fumligare än snittet. 
Finmotoriken vet jag inte vad jag ska säga om, till exempel knäppa knappar blir man inte så 
imponerad av men rita och pyssla är hon fenomenal på. Där är hon bättre än snittet. 
b) Ingenting som sticker ut. För ett par år sedan var man lite mer konfunderad då hon sakta gick rakt 
in i en bil, det var nog på grund av motljus. Men nu är hon mindre känslig och synen har förbättrats. 
Nu är jag inte orolig för någonting. 
c) I och med att jag inte ser något onormalt och att synen blivit så pass mycket bättre så gör jag inget 
speciellt. Går på möten som jag kallats till. Det enda som är onormalt viktigt är att se till att jag har 
hennes solglasögon med mig. 
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Nr Pojke/

Flicka 
Åldersgrupp Grad av 

synned-
sättning 

Normativa poäng i PEDI  

 P/F År  FF/P FF/R FF/S HB/P HB/R HB/S   

 
10 P >4 till 8 Måttlig 31,1 54,9 34,6 42,8 53,8 47,5  

a) Han har varit sen vad gäller grovmotoriken, t.ex. gå ner för trappor och bara sätta en fot på varje 
trappsteg. Han har tidigare inte haft något flyt i löpningen när han springer. Nu går allt mycket bättre, 
men han har väl inte riktigt lika bra kroppskontroll som jämnåriga kamrater. 
b) I början kanske jag upplevde att han inte utvecklades lika snabbt som andra barn vad gäller 
motoriken, då blir man kanske lite ledsen men så tror jag att man som förälder måste acceptera att 
barn är olika och han har varit jätteduktig på andra saker, det här motoriska han har varit otroligt smart 
och tycker att det är jättekul med tekniska grejer,  t.ex. utan problem från det han var liten så har han 
hamrat i spikar helt själv eller drar i skruvar i skruvdragare helt själv t.ex. en stor borrmaskin, för det är 
han intresserad av att göra,  han inte är så intresserad av att spela fotboll eller att rita teckningar så 
det är något jag lärt mig att acceptera och att det är helt ok, för han är faktisk intresserad av andra 
saker och där har han lust att utvecklas och gör det också. Så jag känner att det får ta den tid det tar. 
c) T.ex. inte känna mig stressad över att han inte har gått på aktiviteter, t.ex. simning som kanske 
andra barn har börjat med när de var 5 år,  för det har vi insett att han inte var mogen för men nu har 
han börjat på simning när han har blivit 6 år. Det är inte hela världen att han inte klarar av att åka 
slalom efter en vecka även om kusinerna eller andra barn gör det, han har ändå tyckt att det varit kul 
men jag har inte pressat honom när det inte har fungerat p.g.a. motoriken. Det kanske är något som 
tar tid att komma fram till som förälder, det är ganska stort tryck utifrån vad barn ska göra och klara av, 
så vi känner att det får ta den tid det tar att utveckla det motoriska och nu har vi sett att det gått bättre. 
Han måste också få känna sig lyckad, nu kommer han upp i den åldern när han ser och förstår vad 
han inte klarar av för saker och då gäller det att hitta de saker man är duktig på. 
 

11 F >4 till 8 Måttlig 34,4 54,9 45,7 54,9 53,8 65,7  

a) Man ser ingen som helst skillnad jämfört med något annat barn. Hon är precis som vilket annat barn 
som helst. Det märks ingenting av att hon har någon nedsättning. 
b) [inget svar] 
c) [inget svar] 
 

12 P >4 till 8 Måttlig 42,3 <10 60,4 40,4 52,7 62,3  

a) Försiktigare än andra barn i samma ålder, det är han ju, på alla sätt när han ska göra saker. Men 
däremot fixar han det. Han har haft lite problem med att stå på ett ben, eller hoppa på ett ben och att 
cykla, det har tagit längre tid för honom. Fortfarande har han lite problem med balansen och att stå på 
ett ben. Men annars fixar han allt som andra gör i hans ålder. Men som sagt, han är lite försiktigare att 
prova på saker och är lite senare. Klättra i träd och upp på stenar, han gör allting, men försiktigare. 
b) Jag har fått så enormt mycket god hjälp av er här på SC, så jag har snarast varit stolt när han har 
klarat saker. Jag är stolt över honom! 
c) Vi försöker träna honom så mycket som möjligt och blir lite osams om det (skratt). Nej, men man vill 
ju sitt barn det allra bästa, så det är väl självklart och eftersom jag jobbar mycket med barn så vill jag 
ju... jag är kanske lite för envis emellanåt, och då bråkar vi istället, min son och jag. Det är lättare om 
någon annan får prata med honom, när det gäller, för man vill ju så gärna att ”prova på det här, gör 
det här”, ja så att det väl så att ibland är jag väl lite för ”på”. 
 

13 P >4 till 8 Måttlig 54,8 53,9 60,4 - - - - 

- 



 26

 
Nr Pojke/

Flicka 
Åldersgrupp Grad av 

synned-
sättning 

Normativa poäng i PEDI  

 P/F År  FF/P FF/R FF/S HB/P HB/R HB/S   

 
14 P >4 till 8 Måttlig 62,3 25,3 33,3 44,6 27,7 46,6  

a) Inget är svårt. 
b) Jag är orolig för stamning, men nu är det borta. Har varit på UAS för undersökning. Stamningen 
kommer och går, inte hela tiden. Synen oroar mig också. 
c) [inget svar] 
 

15 P >4 till 8 Måttlig 13,6 54,7 45,9 44,4 57,8 74,1  

a) Ja... han är vänsterhänt och det ställer till det lite för honom, tror jag. Han har inte jättebra 
penngrepp eller finmotorik, han har lite svårt att klippa fint med sax, även med vänster hand, och han 
har problem att forma bokstäver. Grovmotoriskt fungerar han bra. 
b) Att det ger sig med tiden. 
c) Vi pillar en del. Vi övar på att skriva och fixar och donar. Jag har tänkt, kanske inte gjort, på att vi 
ska öva mer på att klippa saker, just för skolsituationer kan det vara bra att kunna klippa snabbt och 
inte sitta i evigheter. Eller att man känner sig nöjd med det man gör, att det blir snyggt gjort. Så, vi 
jobbar lite på det. 
 

16 P >4 till 8 Måttlig 10,2 54,7 45,9 42,1 57,8 74,1  

a) Alltså han har det ju knepigt finmotoriskt.  Men han har lite, jag vet inte, jag tycker det är bökigt för 
honom. Han skriver väldigt stora bokstäver och han har det kanske lite svårt att se ordentligt vad han 
håller på med. Men jag funderar på om det hör ihop med motoriken. Men jag tycker också att han är 
rätt duktig grovmotoriskt, så jag tycker inte att det är några problem så. 
b) Att man får ha tålamod. Man får ta det som det kommer, tror jag. 
c) Plågar honom något fruktansvärt med allehanda skrivövningar. Nej, men vi skriver nu. Jag tycker 
det är viktigt när han går i skolan. Vi skriver små lappar till varandra, jag skriver en liten lapp och han 
svarar, så att det inte bara blir skol-skriv. Jag önskar att vi också höll på med pärlhalsband, jag hittade 
pärlor igår. Men det går inte riktigt hem i målgruppen, så vi får göra annat. 
 

17 F >4 till 8 Måttlig 11,8 54,7 41,2 53,1 57,8 74,1 . 

a) Förvånansvärt bra motorik med tanke på vad hon ser. Vi är lika imponerade varje gång. Grym på att 
lyssna, det är hennes starkaste sidor, att hon hör och luktar. 
b) Positivt. 
c) Om man ser något som hon har problem med så gör vi annorlunda nästa gång. Många gånger 
släpper vi ut henne lite längre så att hon ska klara av det. Hon klarar mycket själv 
 

 
 
 
   
 
 
 


