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Sammanfattning 

Denna studie har sökt svar på vad eleverna i årskurs fyra har för kunskap, förståelse och 
tankar kring vit käpp. Studien ville också söka svar på om eleverna fick någon information 
om detta ämne ute i skolorna. För att finna svar på dessa frågor gjordes strukturerade 
telefonintervjuer av 14 rektorer, enkätundersökning i fyra klasser i årskurs fyra och fyra 
fokusgruppsintervjuer. Studien har använt sig av både ett kvantitativt och kvalitativt 
angreppssätt. Teoretiska grunder såsom sociala representationer, hermeneutik och 
fenomenologi har funnits i bakgrunden under studiens gång.  
 
Resultaten av telefonintervjuerna visar på att det inte finns någon gemensam strategi i de 
utfrågade skolorna, ifall någon undervisning om olika synnedsättningar och den vita käppen 
förekommer. Flera skolor hade bara sådan information ifall det fanns en elev med 
synnedsättning på skolan. Enkäten visade att 13 av 74 elever visste eller trodde sig veta vad 
den vita käppen betyder och används till. De flesta eleverna trodde att käppen användes av 
någon som var gammal och behövde stöd. Tyvärr fick bara två av fokusgruppsintervjuerna 
användas i resultatet då det var föräldrar som inte svarade på förfrågan att få använda det helt 
anonyma intervjumaterialet. De två fokusgruppsintervjuer som fick användas visar att 
eleverna inte tänkt så mycket på den vita käppen, personer med synnedsättning eller blindhet. 
Studien visar också att de inte hade så mycket kunskap kring ämnet. Men väldigt entydigt var 
det genom alla intervjuer att eleverna var vetgiriga kring ämnet. Tankar som ändå kom fram 
var att de tyckte det var synd om personer med synnedsättning eller blindhet, att de gärna ville 
hjälpa och i varje intervju kom det fram vissa våldstankar kring just själva käppen som ett 
vapen. Studiens resultat visar att detta är ett ämne som skulle behöva aktualiseras.  
 
Hela samhället behöver hjälpas åt för att ge barnen en lagom ryggsäck med nyttig och allmän 
kunskap och i detta inkluderas kunskap kring personer med synnedsättning, blindhet och den 
vita käppen. Kunskaper och öppna diskussioner kväver fördomar som ibland kan uppkomma i 
det tysta. Det behöver komma fram positiva förebilder både i massmedia, skola, 
skollitteraturen och i det ”vanliga” mötet mellan människor. Om eleverna får möta det 
”ovanliga” leder det till att det inte blir så konstigt utan det ”ovanliga/annorlunda blir 
”vanligt”. Detta skulle underlätta för de personerna med synnedsättning att känna sig mindre 
stigmatiserade och mer förstådda.  
 
 
Nyckelord 
Synskada, synnedsättning, vit käpp, markeringskäpp, teknik käpp, blind, synsvag, attityder, förståelse  
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Inledning 

 
Det finns tendenser i samhället som tyder på att kunskapen kring den vita käppen och 
synskador är dåliga. Detta i sin tur leder till svårigheter för dem som lever med någon form av 
synnedsättning. Förståelsen, respekten och tillgängligheten blir sämre. Det är allmänt känt att 
okunskap och osäkerhet kan leda till fördomar och dåliga attityder. Ett citat från föreningen 
Attitydskolans verksamhetsutvärdering säger: ”Genom kunskap och medvetenhet suddas 
fördomar för det okända ut” (Attitydskolan , 2007a, s. 4). I en personlig kontakt med 
sekreteraren i föreningen Attitydskolan säger hon ”Skolorna hade enormt många fördomar 
och ’felbilder’ av synskadade personer och deras hjälpmedel. Efter våra praktiska och 
teoretiska insatser bland elever och personal, såg vi emellertid att kunskapen ökade och 
fördomarna suddades ut” (personlig kommunikation, 2011-01-24). ”Omgivningens attityder 
och bristande kunskap om olika funktionsnedsättningar leder ofta till problem och många 
menar att man hela tiden själv måste tjata för att få sina rättigheter tillgodosedda” 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2010a, s. 39). På Synskadades Riksförbunds (SRF) 
webbsida i en text som heter ”Från mål till handling” (2008) beskriver de att ”kunskapen om 
synskador, och om hur det är att leva med en synskada, måste höjas i hela samhället.” I en 
annan text ”Vita käppen” på deras webbsida menar de att vi vet väldigt lite om hur välkänd 
den vita käppen är för allmänheten och att det är mycket få undersökningar som är gjorda som 
visar på hur det fungerar för käppanvändare i daglig användning (uppdaterad 2011).  
 
Anledningen att jag intresserat mig för detta ämne är mitt intresse för både samhälliga frågor 
och människor, där jag menar att respekten minskat ute i samhället för den vita käppen och att 
kunskapen kring synskador är dålig. Min uppfattning grundar sig på intuition, egen erfarenhet 
men har även bekräftats genom nyhetsinslag, artiklar och människor jag mött. Gällande 
tankarna kring käppen började det med ett nyhetsinslag där en aktiv medlem i SRF 
(Synskadades Riksförbund) gjorde ett uttalande om att respekten hade minskat för den vita 
käppen.  Jag måste i sammanhanget även ta upp de personer jag träffat genom mitt arbete som 
synpedagog, som har en helt annan bild och som tycker att det fungerar bra ute i samhället vid 
användandet av käppen. De menar att många visar respekt och är hjälpsamma om det behövs. 
Läsning av litteratur (t.ex. Berndtsson, 2001; Goffman, 1972), som tar upp käppanvändning 
och känslor kring detta, bidrog till förståelsen att det inte är ett så enkelt ämne.  
 
Tankebanorna kretsade ett tag kring det här problemområdet och nyfikenheten ökade på vad 
som låg bakom att många upplever att respekten minskat, men även varför det är så laddat 
med käppen. Är egna och andras fördomar grund till att många personer med synnedsättning 
eller blindhet har svårt att ta till sig den vita käppen på ett obehindrat sett? Varför finns det 
fördomar om användandet av vit käpp? Varför har respekten minskat? Beror det på okunskap, 
fördomar eller något annat? Efter att ha läst och träffat människor som börjat använda den vita 
käppen, visar det sig att många säger att den är ovärderlig. ”To me the cane is gonna let me 
walk without tripping, and get places that I wouldn´t be able to go”, ” Once you´re out, the 
cane is the only way you know”(Hayeems, R. Z., Geller, G., Finkelstein, D. & Faden, R. R., 
2005, s. 617-618). Käppens betydelse beskrivs också i en studie där tio käppanvändare 
intervjuades för att kunna analysera attityder och känslor kring användandet av den vita 
käppen. Ett citat från studien visar på vad käppen kan betyda för en av personerna som deltog 
och som tagit steget att börja använda käppen. ”It´s almost like having a teddy bear; I´m glad 
I have it. I feel like it has become my friend” (Wainapel, 1989, s. 447). I Berndtsson (2001) 
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finns det också beskrivet av de medverkande att käppen är bra för att inte andra ska missförstå 
och att de får ett bättre bemötande när de använder käppen (s. 362). Det finns många fördelar 
med att använda den vita käppen så det är synd att användandet omges av negativa känslor 
som hindrar en del att börja använda käppen. 
 

Varför har vi så lätt att stigmatisera grupper av individer och tro att de har samma behov och 
tankar enbart för att de kanske bara har något gemensamt? I detta ligger en stor del av 
problematiken kring käppen, att känna sig utpekad och stigmatiserad. Exempel på det finns i 
Wainapels studie där två av de intervjuade personerna uttrycker sig så här:”I didn´t like being 
seen with the cane; people stare at you.”, “ It´s a mark on your forehead-be careful, he´s blind. 
I thought it was an extra head I was adding to me; people would look at me and treat me 
different” (Wainapel, 1989, s. 447). Samhället/massmedia skapar också felaktiga bilder och 
hjälper till med stigmatiseringen. Detta innefattar också skolans läromedel. I delrapporten från 
Skolverket (2007), Funktionshinders (o)synlighet i skolans läromedel finns det beskrivet:  

 
”Det är slående hur funktionshinder framträder i text och bild endast i sammanhang där det lyfts 
fram som en problematisk avvikelse” (s. 44) ” Ett gott liv eller ett normalt liv, som 
funktionshindrad är i stort sett frånvarande i lärobokstexterna. Bilden av funktionshinder som en 
problematisk avvikelse överensstämmer till stor del med, och förstärker, de stereotypier av 
funktionshinder som finns i vårt samhälle ”(s. 44) ”Det blir tydligt att läroböckerna bidrar till 
upprätthållandet av den sociala konstruktionen i samhället av bilden av den normala människan 
och bilden av funktionshinder som en problematisk avvikelse” (s. 44).  

 
Fler positiva förebilder behövs samt information för att öka kunskapen och förståelsen. Alla 
är individer vare sig med eller utan funktionsnedsättningar. Alla har vi våra begränsningar, det 
gäller att lära sig leva med dessa och göra det bästa av det liv man har. I Berndtssons (2001) 
avhandling beskrivs vad det kan innebära att bli gravt synskadad eller blind. På många ställen 
i avhandlingen finns det beskrivet att de medverkande upplever sig särbehandlade och 
instoppade i ett fack. Lars i boken beskriver det som att han inte är betrodd att själv ordna 
saker som har med hans synskada att göra, ” Så faktum är väl att man blir väl inte helt 
respekterad i alla fall. Varför vet jag inte riktigt?” (s. 254). Detta visar sig också i samhället 
när det gäller arbetsmarknaden och tillgängligheten. Det är i många fall svårt för personer 
med synnedsättning eller blindhet att få ”riktiga jobb”. Vad det gäller arbetslivet vill man inte 
som en person med synnedsättning få ”nådejobb” som Lars i Berndtssons avhandling (2001) 
säger. En sak som slår mig är när Anna i avhandlingen berättar om då hon fick ett arbete med 
samma lön som sina arbetskamrater verkade det vara ett undantag istället för regel (s. 396-
397). Varför har vi inte ett samhälle där vi värderar alla människor lika? En rapport från ett 
seminarium med Nordiska Handikappolitiska rådet (2008) visar på en vilja att det ska bli 
enklare för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet men rapporten 
beskriver även problematiken i detta.  

 
I de nordiska länderna finns en politisk vilja att få ut fler funktionshindrade i arbetslivet. Ändå 
är den samlade bilden inte alltid upplyftande. Här finns trösklar, byggda av en mängd olika 
faktorer: tradition, ekonomiska situation, attityder, dåligt anpassade miljöer, osäkerhet på den 
egna förmågan, fördomar från omvärlden och mycket annat (Nordiska Handikapppolitiska rådet, 
2008, s. 5).  

 
Det finns mycket kvar att arbeta med. Enligt Golub (2006) är det bara 31 % av de blinda och 
44 % av de med synnedsättning mellan åldrarna 21 och 64 som har en anställning. Tuttle and 
Tuttle (2004) refererar till Salomone and Paige (1984) där det beskrivs om varför personer 
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med synnedsättningar eller blindhet har svårare att få en anställning. Anledningen till detta 
menar de är: negativa attityder i allmänhet, dåligt själförtroende, motstånd att anställa från 
arbetsgivarens sida, dålig karriärplanering, otillräcklig yrkesutbildning och transport 
svårigheter (Tuttle and Tuttle, 2004, s. 32). 
 
Frågorna som ställts i detta avsnitt är mycket svåra och omfattande och de går inte att få svar 
på i en magisteruppsats, så därför snävas studien in ordentligt med att fokusera på skolelevers 
kunskap och förståelse i ämnet vit käpp och synskador. Anledningarna att jag gjorde just den 
belysningen är att jag tror att det är där vi får börja, med kunskapen alltså och hos barnen. Vi 
måste börja hos barnen och ge dem möjlighet till förståelse och kunskap. Skolan har en viktig 
del i utvecklandet av elevernas förhållningssätt gentemot andra. Eleverna tillbringar stor del 
av sin tid i skolan och det står skrivet i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
(Skolverket, Lpo 94) att pedagogerna på skolan ska göra eleverna till medvetna medborgare, 
vilket även anges i den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011). I FN:s standardregler 
framgår det bland annat att skolan har ett stort ansvar att bedriva undervisning som syftar till 
att motverka fördomar om personer med funktionsnedsättningar. I avsnittet med överskriften 
Förutsättningar för delaktighet på lika villkor skrivs det bland annat: ”Insatser för ökad 
medvetenhet bör ingå i utbildningen av alla barn och bör vara en del av utbildningen av lärare 
och andra yrkesgrupper” (Handisam, 2008, s. 15). Alla frågor jag hittills har ställt mig, har 
lett fram mig till syftet för denna studie.  
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Syfte/forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ta reda på vad skolelever har för kunskap, förståelse och tankar kring 
vit käpp. Det gäller både konkret kunskap samt tankar kring användandet av käppen och 
tankar om personer som använder vit käpp. Syftet är också att få en bild av hur det ser ut på 
skolorna vad gäller information om den vita käppen och varför en del behöver använda vit 
käpp. Med vit käpp menas i studien både markeringskäpp och teknikkäpp (se beskrivning 
under rubriken ”Den vita käppen”). 
 

Forskningsfrågor 

Får skoleleverna information om den vita käppen och olika synnedsättningar alternativt 
blindhet? 
När/hur får skoleleverna information om vit käpp och olika synnedsättningar alternativt 
blindhet? 
Hur stor andel av eleverna i årskurs fyra vet vad en vit käpp är för något och vad det innebär 
att använda vit käpp? 
Vilken förståelse har elever i årskurs fyra för den vita käppen och för personer med 
synnedsättning eller blindhet? 
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Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt behandlas och beskrivs teoretiska bakgrunder och annan bakgrundsfakta som 
känns relevant och bra som grund inför läsning av denna studie.  

Skolans roll vid funktionsnedsättning 

Skolans styrmedel 

Skolan i Sverige styrs av olika styrdokument. Dessa är bland annat lagar, förordningar, 
föreskrifter, skolverkets allmänna råd, läroplaner, skolverkets författningssamling, 
Salamancadeklarationen, FN:s standard regler och olika konventioner. Här nedan kommer en 
kortare beskrivning av dessa styrdokument. Anledningen till att detta avsnitt är med i denna 
studie är för att förtydliga skolans olika styrdokument och huruvida dessa efterföljs när det 
gäller undervisningen kring funktionsnedsättningar och då med betoning på personer med 
synnedsättning eller blinda. 
 
Skollagen är stiftad av riksdagen. Här finns de grundläggande bestämmelserna om 
utbildningen. Här finns de övergripande målen och riktlinjerna för hur skolans verksamhet ska 
utformas. Ett utdrag ur kapitel 1, paragraf 5, där man talar om respekt och om skolans mål:  

 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling.(Svensk författningssamling 
(SFS), 2010). 

 
Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 1/1 2009. Enligt diskrimineringslagen måste 
arbetsgivare, högskolor och skolor arbeta förebyggande så att diskriminering inte sker. Det 
förebyggande arbetet ska beskrivas i en plan som följs upp årligen. Detta förebyggande 
arbetet bör göras i samverkan med eleverna. Vanligtvis sker det ett samarbete med 
exempelvis föräldraråd och elevråd (Diskrimineringsombudsmannen, 2010b). Förordningar 
beslutas av regeringen och är rättsregler. Dessa, liksom lagar och andra föreskrifter, är 
bindande och med det menas att de ska följas. För skolans del kan det röra sig om 
förordningar om de olika skolreformerna och om statsbidrag till personalförstärkningar till 
skolans olika verksamheter. Föreskrifter har regeringen möjligheter att meddela skolverket att 
de får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom ett visst område. Det kan till exempel 
gälla kursplaner och betygskriterier (Lärarnas Riksförbund, 2011). 
 
Skolverket har kommit ut med allmänna råd. De allmänna råden är rekommendationer till 
skolorna hur deras författningar kan tillämpas. De allmänna råden måste alltid utgå från en 
författning. Ett exempel på allmänna råd från skolverket är en skrift som heter ”För att främja 
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likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” 
(2009). Just dessa allmänna råd har gjorts för att stödja och synliggöra arbetet med att främja 
barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. De är dessutom framtagna för att förstärka 
verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 
Diskriminering i dessa sammanhang beskriver texten som att ett barn eller en elev missgynnas 
i samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Kränkande behandling beskrivs som handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. 
Det kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller 
fysisk våld. Det kan också handla om att frysa ut eller hota någon.  Texten beskriver 
mobbning som en typ av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när 
någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller 
obehag. 
 
Trakasserier menar man är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 
diskrimineringsgrunderna (s. 7-8). De allmänna råden ska följas om inte verksamheten kan 
bevisa att man gör på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås. 
Huvudmannen för verksamheten kan bli skyldig att betala skadestånd eller vite om 
verksamheten saknar en plan som de allmänna råden säger att man ska ha i arbetet mot 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Detta kan även bli aktuellt ifall de 
aktuella planerna inte lever upp till skollagens eller diskrimineringslagens krav. Dessa lagar är 
de som ligger bakom de allmänna råden som diskuteras i detta avsnitt (Skolverkets allmänna 
råd, 2009). 
 
Skolans läroplaner är förordningar som utfärdas av regeringen och dessa ska följas. Skolans 
uppgifter och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna. 
Den nya läroplanen som börjar gälla från och med hösten 2011 och den heter Lgr 11 och 
ersätter Lpo 94. Ett citat från dessa båda läroplaner om förståelse och medmänsklighet:  

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 
för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 
Lpo 94, s. 3; Lgr 11, s. 7). 

 
Skolverkets författningssamling kallas SKOLFS. Här finns deras egna föreskrifter, allmänna 
råd och många av de förordningar för skolan som regeringen utfärdat (Lärarnas Riksförbund, 
2011). 
 
En deklaration kan komma till vid en konferens eller vid ett möte. Den har snarare en politisk 
betydelse istället för en rättslig. Deklarationen är ett uttryck för en uppfattning eller åsikt i en 
speciell fråga som mötesdeltagarna diskuterat fram. Den 10 juni 1994 antogs 
Salamancadeklarationen. Detta efter att representanter från 92 regeringar och 25 
internationella organisationer suttit ner i Spanska staden Salamanca för att diskutera 
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utbildning. Hela deklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för 
elever i behov av särskilt stöd.  I denna deklaration framgår det tydligt att det ingår i skolans 
uppgift att på ett aktivt sätt arbeta för att utveckla ett positivt förhållningssätt gentemot 
människor med funktionsnedsättningar. Men det tas också upp om övriga samhällets ansvar. I 
avsnittet Samhällsperspektiv, nr 58 skrivs det:  

 

Att förverkliga målsättningen att ge barn med behov av särskilt stöd en fullgod utbildning är inte 
en arbetsuppgift för enbart utbildningsministerier och skolor. Det kräver samarbete från 
familjernas sida och en mobilisering av närsamhällets organisationer och frivilliginsatser, 
liksom stöd från den stora allmänheten (s. 32).  

 
Det framgår också att skolcheferna har ett stort ansvar när det gäller det övergripande arbetet 
med att utveckla eleverna och lärarnas förhållningssätt gentemot alla inom skolan. Man kan 
läsa under avsnittet för Riktlinjer för åtgärder på nationell nivå, nr 68:  

 
Policyansvariga på alla nivåer däribland inom undervisningsväsendet, bör regelbundet bekräfta 
sitt stöd för principen om den integrerade skolan främja en positiv inställning bland barn, bland 
lärare och bland den stora allmänheten gentemot människor med behov av särskilt stöd i 
undervisningen (s. 32).  

 
Deklarationen tar upp massmedias möjligheter att jobba med frågor som handlar om 
förebyggande arbete mot negativa attityder (Unesco, 2006). I avsnittet Allmänhetens 
medvetenhet nr 69 skriver dem:  
 

Massmedierna kan göra en kraftfull insats för att främja positiva attityder till integreringen i 
samhället av människor med funktionshinder, övervinna fördomar, missuppfattningar och 
vanföreställningar om samt överföra större optimism och förväntningar på funktionshindrade 
människors kapacitet. Medierna kan också bidra till att hos arbetsgivarna skapa en positiv 
inställning till att anställa personer med funktionshinder. Medierna bör användas till att 
informera allmänheten om nya undervisningsmetoder, särskilt med avseende på tillgången till 
specialundervisning i vanliga skolor, vilket kan ske genom att man informerar om goda exempel 
och lyckade erfarenheter (s. 34). 

 
För att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet antogs 
FN:s standardregler 1993 av FN:s generalförsamling. Standard reglerna är inte juridiskt 
bindande, men de kan bli internationell praxis när reglerna används av många antal stater som 
en folkrättslig regel. För staterna innebär standard reglerna ett politiskt och moraliskt åtagande 
för att anpassa samhället till människor med funktionsnedsättningar. I reglerna finns viktiga 
principer om ansvar, samarbete och agerande. Det visar på områden som är av avgörande 
betydelse för livskvaliteten och för möjligheter att nå full jämlikhet och delaktighet. Reglerna 
är ett instrument som kan användas av staterna vid utformningen av handikappolitiken. Här 
finns lämpliga åtgärder som är till gagn för människor med funktionsnedsättning och deras 
organisationer. Standardreglerna är också en grund för ekonomiskt och tekniskt samarbete 
mellan staterna som är medlemmar, Förenta nationerna och andra internationella 
organisationer. I reglerna framgår det bland annat att skolan har ett stort ansvar att bedriva 
undervisning som syftar till att motverka fördomar om personer med funktionsnedsättningar. I 
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avsnittet med överskriften ”Förutsättningar för delaktighet på lika villkor” visas med några 
citat relevanta utdrag för att förtydliga regler som rör studiens ämne. 
 

        Regel  

1. Ökad medvetenhet. Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med 
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med. 

2. Staterna bör ta initiativ till och stödja informationskampanjer om människor med 
funktionsnedsättning och om handikappolitik. Dessa kampanjer skall upplysa om att människor 
med funktionsnedsättning är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra, 
och därigenom motivera åtgärder som undanröjer alla hinder för full delaktighet.  

3. Staterna bör uppmuntra massmedia att skildra, människor med funktionsnedsättning på ett 
positivt sätt. Handikapporganisationerna bör rådfrågas i detta sammanhang 

9. Insatser för ökad medvetenhet bör ingå i utbildningen av alla barn och bör vara en del av 
utbildningen av lärare och andra yrkesgrupper (Handisam, 2008, s. 13-14). 

 
En konvention tillhör det starkaste internationella instrument som finns och den blir lag i de 
länder som undertecknar den. Innan en konvention blir klar ligger det ofta mycket långvariga 
förhandlingar bakom. De länder som skrivit under måste regelbundet rapportera hur landet 
arbetar med konventionen. Det finns ett system inom FN som innehåller flera konventioner. I 
denna studie presenteras två av dessa som känns relevanta för studien då de visar på olika 
riktlinjer medlemsländerna har att följa vad det gäller mänskliga rättigheter och värden för 
världens medborgare oavsett olikheter, det är Barnkonventionen och Konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Barnombudsmannen, 2011). 
 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Just Barnkonventionen visar en 
universell definition av vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen. Innehållet i 
konventionen är 54 artiklar och av dessa är 41 ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter 
varje barn ska ha. De andra 13 artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med 
barnkonventionen. Konventionen ska ses som ”hel och odelbar”, med det menar man att man 
inte kan lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Fyra av sakartiklarna är 
vägledande och kallas de fyra huvudprinciperna. Detta gäller artikel 2,3, 6 och 12. När man 
tittar på de övriga artiklarna ska man ha huvudprinciperna som bakgrund. I artikel två slås det 
fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Treans artikel skriver att det är barnets 
bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. I artikel sex skrivs 
det att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Detta gäller då inte bara barnets 
fysiska hälsa utan innefattar också den moraliska, andliga, sociala och psykiska utvecklingen. 
Den sista huvudprincipartikeln nr 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få 
dem uppmärksammade i frågor som rör just det barnet. Hänsyn ska i detta fall tas till barnets 
ålder och mognad. Barnkonventionen ses som en del av den internationella folkrätten, men 
när det sker handlingar som bryter mot konventionen förs det inte upp i någon internationell 
domstol. Egentligen så är de enda sanktioner som finns att tillgå kritik och påtryckningar. För 
att övervaka de länder som skrivit under på konventionen finns en FN-kommitté för barns 
rättigheter. Alla länder som är med ska med jämna mellanrum avlägga en rapport till 
barnrättskommittén. Sverige som varit med sedan 1990 har lämnat in fyra rapporter 
(Barnombudsmannen, 2011).  
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Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006. 
Sverige skrev på 2008 och stat, landsting och kommun har ett gemensamt ansvar.  Denna 
konvention ligger till grund för handikappolitiken. Målet med denna konvention är att ta bort 
olika hinder som finns ute i samhället, som finns där och gör att inte mänskliga rättigheterna 
fullt ut kan införlivas för personer med funktionsnedsättning. Det har visat sig att personer 
med funktionsnedsättning har sämre hälsa, arbete, utbildning, ekonomi än övriga medborgare 
(Handisam, 2010). I konventionens inledande avsnitt betonas de grundläggande principerna.  

 

Dessa är: 

• Respekt för människors inneboende värde och självbestämmande.  
• Icke-diskriminering.  
• Fullständigt och faktiskt deltagande i samhälle.  
• Respekt för olikheter och accepterande av att personer med funktionsnedsättning 

är en del av den mänskliga mångfalden.  
• Lika möjligheter.  
• Tillgänglighet.  
• Jämställdhet mellan män och kvinnor.  
• Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med 

funktionsnedsättning (Handisam, 2010, s. 8). 
 

Om dessa mål skall uppfyllas behövs kunskap som kan leda till accepterande och förståelse 
för att människor har olika behov/förutsättningar och att kunna förstå att detta inte är konstigt. 

 

Att arbeta med att motverka kränkande behandling 

Myndigheten för skolutveckling har gett ut ett material som heter ”Olikas lika värde” (2003). 
Materialet behandlar hur skolorna kan arbeta för att undvika kränkande behandling. Ett citat 
som visar på kraven på skolan i ett av deras uppdrag:  

 
skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Den ska förmedla, förankra och gestalta 
demokratiska värden och motverka alla former av kränkande behandling. De ska ge kunskaper 
om demokrati och värdegrund och verka för demokratiska arbetsformer (2003:11).  

 
Materialet visar på att det med att motverka kränkande behandling är en del i det 
demokratiska uppdraget som skolan har och det ska genomsyra hela verksamheten. Det är 
viktigt att ledningen på skolan är tydlig när det gäller detta arbete. Hela personalstyrkan på 
skolan måste dela samma helhetssyn och förhållningssätt. Skolan ska tillsammans arbeta 
förebyggande och långsiktigt. I materialet framhålls bland annat vikten av tiden, de menar att 
det är viktigt att ha tillräckligt med tid för att arbeta med eleverna och se till allas behov. 
Viktigt med tillfällen för eleverna att prata med varandra och med vuxna och tid för 
reflektion. För att detta fortskridande arbete ska bli så bra som möjligt behövs kunskap och 
kompetens på skolorna (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  

Funktionshinders (o)synlighet i skolans läromedel 

2005 genomfördes en undersökning där det gjordes en granskning av svenska läroböcker i 
syfte till att analysera om och i så fall på vilket sätt läroböckernas innehåll avvek från 
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läroplanernas värdegrund. 2006 presenterades läroboksgranskningen i rapporten ”I enlighet 
med skolans värdegrund”? Granskningen skulle innefatta läroböckernas behandling av 
funktionshinder. De forskare som deltog var Anders Gustavsson och Catarina Nyberg, båda 
forskare vid Stockholms universitet. Rapporten visar sammanfattningsvis att i de granskade 
läroböckerna är funktionshinder till största delen frånvarande. Det som istället dominerar är 
berättelser om den tänkta ”normalt” tänkande människan. I de fall funktionshinder är med så 
är det i vissa återkommande sammanhang och då i stort sett alltid som en problematisk 
avvikelse. När det i böckerna förekommer individer med begränsade funktionsförutsättningar 
så är det endast i egenskap av den egna funktionsnedsättningen, oftast aldrig i relation till 
någon annan aspekt. De som utfört undersökningen hittar inte någonstans att funktionshinder 
förekommer där det berättas om ett gott liv som funktionshindrad. Författarna till rapporten 
skriver att resultatet av granskningen visar att läroböckerna förstärker samhällets bild av de 
stereotypier av funktionshinder som finns i samhället. En av slutsatserna rapportens forskare 
tar är att läroböckerna brister i att ta något nämnvärt ansvar i att ge eleverna möjlighet att 
utveckla sitt sätt att förstå eller tala om funktionshinder.  

 

Nyberg och Gustavsson konstaterar att frånvaron av beskrivningar av livsvillkor och 
erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningar och de få stereotypa exempel som används 
för att illustrera funktionshinder inte kan sägas uppfylla läroplanernas målformuleringar om en 
gemensam värdegrund när det gäller demokrati och jämställdhet(s. 26).  

 
Rapporten visar också att det saknas beskrivningar av vad det innebär att leva med 
funktionsnedsättningar och detta menar rapporten att det inte främjar förståelse, inlevelse eller 
medkänsla för de villkor det innebär att leva med funktionsnedsättningar (Skolverket, 2006). 

 

Attitydskolan 

Ett projekt som visar på att det går att ändra på attityder mot personer med 
funktionsnedsättning är Attitydskolans pedagogiska metod. Attitydskolan startade som ett 
projekt 2005 som genom stiftelsen Activa gjordes möjlig. Från och med juli 2009 fortsatte 
Attitydskolan i föreningsform. Deras vision var att på lång sikt få fram positivare attityder till 
personer med olika funktionsnedsättningar, genom ökad kunskap och förståelse. De ville 
genom att använda mänskliga förebilder som komplement till information arbeta fram en 
alternativ och hållbar metod för att öka kunskapen om olika 
funktionstillstånd/funktionsnedsättningar. Målet med metoden var att skapa positiva attityder 
till alla oavsett individuella egenskaper eller förutsättningar genom en gemensam värdegrund. 
Projektets målgrupp var låg och mellanstadiets personal och elever i Örebro området till en 
början. För att kunna börja med projektet specialutbildades fem personer med olika 
funktionstillstånd. Dessa var sedan aktivt integrerade i skolans verksamhet för att visa att det 
går att finna livskvalitet trots avvikelser i exempelvis kroppsstrukturen. De blev förebilder och 
informatörer. Det var viktigt att dessa personer hade/har egna erfarenheter av olika 
funktionsnedsättningar, t ex diabetes, allergier, hjärnskador, synskador samt psykiska 
funktionstillstånd. För att utvärdera projektet gjordes en ”effekt och verksamhets utvärdering 
avseende Attitydskolan”, den genomfördes av Konvera AB, 2005-2007. Innan projektstarten 
gjordes en attitydundersökning med grupperna som skulle vara med i projektet, här användes 
även en kontrollgrupp. Genom den första attitydundersökningen såg man att det generellt 
fattades mycket kunskap om olika funktionsnedsättningar och om livsvillkoren för personer 
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med funktionsnedsättning. Efter projektets genomförande gjordes en slutlig 
attitydundersökning. Den ville visa på resultatet/effekterna av projektet över tid.   

 

Intervjuresultatet i attitydundersökning omgång två stärker vid flertalet frågeställningar, 
hypotesen om att man kan minska osäkerhetskänslor som kan uppstå i mötet med personer med 
funktionshinder genom att aktivt interagera med dem i sin vardag. De har framkommit både 
praktiska och teoretiska exempel på positiva attitydförändringar och därmed kan man konstatera 
att arbetet med påverka individers attityder via den framtagna metoden på flera sätt har lyckats 
bra (Attitydskolan, 2007a, s. 2).  

 
Idag erbjuder Attitydskolan föreläsningar och olika praktiska övningar och prova på moment 
som ger eleverna en bättre bild och förståelse över hur det är att ha någon form av 
funktionsnedsättning. ”Vår målsättning är att få vuxna och barn medvetna om att alla 
människor är olika och att se det som en fördel” ( s. 1). Ett moment i själva metoden kallar de 
”Attityd-TV”. Det innebär att deltagare och personal från Attitydskolan sitter i en ”TV-soffa” 
där de intervjuas av en ”förvirrad och fördomsfull” programledare. Här får även åhörarna 
agera och ställa frågor och ge kommentarer under programmets gång. Detta leder till att 
åhörarna får mycket kunskap om deltagarnas vardag och då på ett mycket avdramatiserat sätt 
(Attitydskolan, 2011b). 

 

Hur barn uppfattar personer med funktionsnedsättningar 

Enligt en rapport av Lawenius (1998) skiljer sig attityderna mellan flickor och pojkar vad det 
gäller attityder och uppfattningarna till personer med funktionsnedsättningar. Pojkarna är 
snabbare på att peka ut avvikande beteende medan flickorna anses som mer toleranta och ser 
avvikande beteende som normalt. Barn med någon funktionsnedsättning tillskrivs ofta 
negativa egenskaper. Förklaringen till detta beskriver rapporten är att barnen inte tycker det är 
lika lätt att leka med personer som sitter i rullstol och det leder i sin tur till negativa effekter 
på hur de ser på dessa personer. Lawenius upplever att det är skillnader i attityder mot 
personer med funktionsnedsättning om barnen har någon person med någon 
funktionsnedsättning i sin närhet. De barn som har denna kontakt avger mer positiva 
omdömen än de som inte känner någon som har någon funktionsnedsättning. 
 
I en rapport av Hill och Rabe (1994) sägs det att det är viktigt att barn tidigt möter 
”avvikelser” i någon form för att senare kunna betrakta dessa som icke avvikelser. De skriver 
också att personer med olika funktionsnedsättningar möter svårigheter i livet på grund av 
omgivningens negativa bemötande. Barnen ser framförallt vilka begränsningar som en 
funktionsnedsättning ger och tycker därför att det är annorlunda. Barn lägger stor vikt i 
utseendet när de betraktar någon som är avvikande. Viktigt att pedagogerna kring barnen 
hjälper dem att förstå och tolka sådant som barnen själva ser som avvikande och främmande 
(Hill och Rabe, 1994). 

Empatisk utveckling hos barn 

Sylvander (1992) menar att ett barns förmåga till empati är medfödd, men att det inte är förrän 
i latensåldern (7-12 år) som barn är mogna att mer aktivt engagera sig i andra människor. 
Världen vidgas och barnen blir medvetna över att världen kan se olika ut för olika människor. 
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Förmågan till samarbete utvecklas också i takt med att den empatiska förmågan utvecklas. 
Barnet får ett ökat behov av kunskap om andra och en vilja att engagera sig i omvärlden. 
 
Goldinger (1988) säger att det för barn i latensåldern finns en stor potential. Successivt 
utvecklar de en rättsuppfattning. Med det menas att de har en uppfattning om vad som är rätt 
och fel och har ofta en önskan att agera därefter och då inte bara utifrån yttre sanktioner som 
belöningar och straff. Här börjar också barnen utveckla sin förmåga till att samtala och 
diskutera och att lyssna på vad andra säger. I denna fas börjar även barnen föra dialoger. Det 
är ett tecken på att de börjar utveckla ett ömsesidigt tänkande. En viktig aspekt är också att de 
kan föreställa sig skeenden bortom det omedelbara här och nu och det leder till att de i dialog 
med andra kan lära sig saker om världen och andra människor. Därför finns det som sagt en 
stor potential till ett empatiskt förhållningssätt. Detta visar att det är en lämplig period i 
barnens liv att ta upp sådana ämnen som till exempel hur det är att leva med en 
synnedsättning eller blindhet. 
 

Synnedsättning 

Från och med 2010 gäller nya synklassifikationer enligt socialstyrelsen och WHO. 
Paraplybegreppet är nu synnedsättning med sex undernivåer; svår, måttlig, lindrig och 
blindhet i tre nivåer. 
Synnedsättning inklusive blindhet 
kategori 0 = lindrig eller ingen synnedsättning 0,3-full syn 
kategori 1 = måttlig synnedsättning 0,1-0,3 
kategori 2 = svår synnedsättning 0,05-0,1 
kategori 3 = blindhet 0,02-0,05 
kategori 4 = blindhet ljusperception eller fingerräkning vid 1 m-0,02 
kategori 5 = blindhet ingen ljusperception 

Synfältets storlek kan också göra att personer med synnedsättning placeras i olika kategorier. 
Om synfältet inte är större än 10° men större än 5° runt centrum placeras personen i kategori 3 
och personer med synfält som inte är större än 5° från centrum placeras i kategori 4, även om 
centrala synförmågan (synskärpan) ej är nedsatt (Socialstyrelsen, 2011). 
 
Enligt en informationstext från SRF:s webbsida är orsakerna många till varför man blir 
synskadad och det leder till att synskadan kan uppträda på många olika sätt. Det är runt 75 
procent av de synskadade som antas vara äldre än 65 år, så de flesta får sin synskada vid 
relativt hög ålder efter att tidigare ha sett. Brytningsfel, grumlingar i linsen och skador i 
systemet näthinnan-synnerven-hjärnan innebär vanligtvis att delar av synfältet förstörs och att 
synskärpan försämras. Medicinska åkommor kan också leda till påfrestningar på synen. Förr 
var det mycket vanligt att man till följd av diabetes blev blind, men framgångsrik forskning 
och bättre behandlingsmetoder har gjort att de komplikationerna har minskat. Vanligaste 
orsaken till att barn föds med en synnedsättning är skador före och i samband med 
förlossningen. Det är en mindre del av barnen som har synskador på grund av genetiskt 
betingade sjukdomar (Synskadades Riksförbund, 2004). 
 
Lite drygt 1 procent av den svenska befolkningen (16–84 år) har nedsatt syn enligt Statistiska 
Central Byrån (SCB, 2011). Bland personer över 84 år är andelen så hög som 15–20 procent. 
Ett register över synskadade barn och ungdomar finns upprättat vid Universitetssjukhuset i 
Lund. Registret omfattar cirka 3 000 barn och ungdomar. Över hälften av barnen/ungdomarna 
har förutom synnedsättningen ytterligare funktionsnedsättningar. När ögonläkaren bedömer 
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att personer har svårare synproblem remitterar hon/han till någon av landets syncentraler. 
December 2004 var det cirka 100 000 personer i alla åldrar inskrivna vid landstingens drygt 
30 syncentraler (Stockholm syncentral, 2011). 
 

Den vita käppen  

Den vita käppen används av en del personer med olika former av synnedsättningar eller av 
blinda för att ta sig fram på egen hand. Käppen fungerar som hjälp vid orientering men även 
som ett skydd. Käppen har långt tillbaka i tiden använts som ett förflyttningshjälpmedel. 
Redan i bibeln och i den grekiska mytologin finns det omnämnt att personer med synskador 
får problem med tillgänglighet. Tidiga målningar visar också blinda personer med käpp. Den 
vita käppen blev vartefter en symbol för blindhet (Blasch & Stuckey, 1995). 
 
Personer med synproblem är absolut inte ”stöpta” i samma form. Alla är vi individer med 
både likheter och olikheter, med eller utan synproblem. Alla som använder vit käpp är inte 
blinda. Det kan vara så att man t ex har mycket begränsat synfält som gör att man behöver vit 
käpp för att orientera sig och undvika olika ”faror”. En del kan ha mer synproblem vid vissa 
ljusförhållanden, som gör att behovet av käpp behövs mer då det till exempel är mörkt eller 
skymning ute (Geruschat & Smith, 2010). En person kan sitta och läsa tidningen på bussen 
och sedan när samma person ska kliva av är hon/han beroende av käppen för att kunna ta sig 
ut, pga. av ett så kallat ”kikarsynfält”. Det kan vara svårt för ”normal” seende att förstå en 
person med synnedsättning eller en blind människas situation, så därför är det viktigt med 
information. Ögonsjukdomar påverkar synen på olika sätt. En del får olika varianter av 
synfältsinskränkningar andra ser suddigt och oklart andra kan urskilja konturer, mörker eller 
ljus medan en del inte uppfattar någon ljusperception med ögonen (Guth, Rieser & Ashmead, 
2010). 
Den vita käppen har ett starkt symbolvärde, många personer med synnedsättning har därför 
svårt att ta till sig käppen. Det är en process som kan ta lång tid. Berndtsson skriver (2001) 
”Att börja använda vit käpp verkar alltså primärt handla om vem man är och vem man blivit, 
mer än att vara en praktisk färdighet som man håller på och lär sig” (s. 355). Welsh (2010), 
skriver om när en kvinna berättar att hon till och med riskerade livet som tonåring då hon inte 
ville använda käppen offentligt. ”I frequently risked my life rather than identify myself as 
visually impaired” (s. 206). 1958 gör Thume en beskrivning om problemen kring bland annat 
den vita käppen  

 

the white cane, braille and other stereotyped objects or skills as symbols representing blindness 
which are inclined to be emotionally weighted and to evoke intense reactions on the part of the 
blind person (Murphree & Thume, 1961, s. 208).  

 

Dellgrens (1974) studie som beskriver hur en grupp synskadade upplevt sitt handikapp och 
samhällets rehabiliteringsåtgärder visar på att av dem som deltagit i studien är det bara hälften 
som använder en vit käpp. Tolkningen Dellgren gör i studien är att anledningen att de inte 
använde käppen var att de fruktade att ’bli blinda’. De kände som att de blev dömda av 
omgivningen till blindhet (1974, s. 59). Berndtsson (2005) beskriver att personer som 
använder vit käpp blir sedda som ”enbart” synskadade. Hon menar att användandet av käppen 
gör att personen ifråga hamnar i bakgrunden. Det verkar som att den vita käppen placerar 
användarna till en viss gruppnivå. Berndtsson (2005) nämner också att begreppet ”blindkäpp” 
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som bland annat används delvis i Täppas Fogelbergs bok Blindstyre, är ett uttryck för den vita 
käppens symbolvärde av utpekande ( s. 96). 
 
Det finns olika sorters vita käppar, det är stödkäpp, markeringskäpp och teknikkäpp. 
Stödkäppen används av de med behov av stöd vid gående. Markeringskäppen är en kort vit 
käpp (ca en meter lång) som används framförallt som ett trafikmärke. Käppen hålls ofta 
diagonalt framför kroppen. Markeringskäppen används i huvudsak av dem som är synsvaga. 
De som har en grav synnedsättning eller är blinda använder sig oftare av teknikkäppen som är 
längre och grövre. Här används annan teknik, den så kallade Hoover-tekniken. Det var 
blindskoleläraren R. Hoover som arbetade fram den ”moderna” käpptekniken efter andra 
världskriget. Den är framtagen för att praktiskt kunna klara orientering i inne- och utemiljöer. 
Hoover-tekniken kom till Sverige 1953, det var gymnastikdirektör Anta Ryman som 
introducerade tekniken efter att ha genomgått utbildning i USA. Genom Anta Ryman kom 
Sverige att bli något av ett föregångsland i Europa vad gäller den moderna käpptekniken. 
Många av käpparna är konstruerade så att de går att fälla ihop så att de blir mycket enkla att 
ha med sig och inte tar så stor plats när man inte använder den (Berndtsson, 2001, s. 352-353). 
 

Orientering och förflyttning 

En naturlig och självklarhet för de flesta är att vara självständig i orientering och 
förflyttningssituationer. För personer med synnedsättning eller blindhet är det annorlunda. I 
en sådan situation finns behovet av orientering och förflyttningsträning som möjliggör för 
personer med synnedsättning eller är blinda, att åter bli självständiga aktörer i orientering och 
förflyttnings situationer (Andersson, 2006). En del av problemen i orienteringen och 
förflyttningen är svårigheter att upptäcka nivåskillnader, olika hinder och svårigheter i att hitta 
det man söker. Alla personer med en grav synnedsättning eller blindhet behöver erbjudas 
orientering och förflyttningsträning. Även de med mindre grader av synnedsättning har 
behoven men förnekar dem ofta. Närmare analyser av deras situation visar ofta på liknande 
bekymmer i orienterings och förflyttningssituationer. Det kan då visa sig i att man undviker 
allmänna kommunikationer vid hög trafik eller att man inte ger sig iväg ut vid vissa 
ljusförhållanden, vilket kan leda till en frihetsbegränsning. De som har behov av orienterings 
och förflyttnings träning är mer precist uttryckt de som saknar ledsyn, de som har ledsyn men 
upplever svårigheter vid vissa ljusförhållanden, de som behöver hjälp med att bedöma sin 
synförmåga och de som behöver ett trafikmärke för att påvisa att man ser sämre och behöver 
visas extra hänsyn i trafiken (Axelsson-Lindh, 1990). 
 
När en person får en synnedsättning eller blir blind berör det hela personens existens. Det 
uppkommer en mängd olika vardagssysslor (bland annat i orientering och förflyttnings 
situationer) som blir svåra att utföra på samma sätt som tidigare. Har personen nyligen fått en 
synnedsättning eller blivit blind innebär det en stor utmaning att lära sig leva med de nya 
förutsättningarna och att försöka lära sig hantera och relatera till den ”nya” världen och att 
därefter landa i en förändrad identitet. Det är viktigt i ett sådant skede att rehabiliteringen är 
anpassad för individen och att rehabiliteringsinsatser återkommer (Berndtsson, 2001, s. 61- 
85). 
 
Ämnet orientering och förflyttning består av flera olika moment: ledsagning, skyddsteknik, 
orientering, markering, diagonal, pendelteknik och föreskrivning av någon/några typer av vit 
käpp. Målen för förflyttningstekniken enligt en läroplan för en omställning och träningskurs: 
X.21.24.11 (Skolöverstyrelsen, 1972) är att praktiskt kunna klara orienteringen utan 
ledsagning i sin hemmiljö, i grannområdet, till arbetsplatsen, i trafiken osv. Andra mål med 
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träningen är att kunna förflytta sig med bra hållning och riskfritt. Mål finns också om att 
påvisa för de seende att man trots synnedsättningen eller sin blindhet är kapabel till 
självständighet. Träningen går också ut på att öka personernas självförtroende (Andersson, 
2006).  
 
I Sverige är definitionen för orientering och förflyttning: ”en teknik för personer med 
synnedsättning att med vit käpp kunna orientera och förflytta sig till en aktivitet” (Andersson, 
2006, s. 8). En del använder uttrycket mobility när de menar förflyttning. Mobility kan 
definieras som förflyttningsteknik, där en elev med en synnedsättning eller blindhet lär sig ett 
effektivt, tryggt och bekvämt sätt att ta sig från en plats till en annan. Tekniken är aktuell på 
flera håll i världen och bygger på att man tränar på att orientera sig i omgivningen och då med 
hjälp av övriga sinnen, främst hörsel, känsel och lukt. En hjälp i detta och för att få en så 
kallad förstärkning av informationen och ibland som skydd används den vita käppen (Melin & 
Westman, 2004). Definitionen från Jacobson (1993) lyder:”Orientation is the ability to use 
one’s remaining senses to understand one’s location in the environment at any given time. 
Mobility is the capacity or facility of movement” (s. 3). 

 

Vita käppens dag 

Den 15 oktober varje år firas vita käppens dag runt om i världen inom synskaderörelsen. Den 
vita käppens dag firades första gången 1964 i USA och syftet var att informera om vad den 
vita käppen betydde. Denna firardag utlystes 1970 som internationell dag av International 
Federation of the Blind som är World Blind Unions föregångare. (Förbundet Finlands 
Svenska Synskadade, 2011). I en offentlig kungörelse skriver Barack H. Obama ” The white 
cane, in addition to being a practical mobility tool, serves as a symbol of dignity, freedom, 
and independence for individuals who are blind or visually impaired” (Obama, 2010, s. 1). 
Han har även en uppmaning i sin kungörelse: “Now, Therefore, I, Barack Obama, President 
of the United States of America, do hereby proclaim October 15, 2010, as White Cane Safety 
Day. I call upon all public officials, business and community leaders, educators, librarians, 
And Americans to observe this day with appropriate ceremonies, activities, and programs” 
(Obama,  2010, s.2). 
 

Fenomenologi 

Detta avsnitt visar en kort beskrivning över teorin fenomenologi som i denna studie finns i 
bakgrunden.  
 
Ett beskrivande citat: ”En filosofisk inriktning som rör hur individer skapar mening i sin värld 
och hur framförallt filosofen ska ’parantetisera’ förutfattade meningar som påverkar hans eller 
hennes uppfattning om den världen” (Bryman, 2011, s. 649). Man kan genom fenomenologin 
få en fördjupad insikt om hur något egentligen förhåller sig, den är ett försök att söka ett 
fenomens väsen eller essens. Intresset för människors livsvärld, den värld vi lever i och hur vi 
upplever våra upplevda erfarenheter förekommer inom fenomenologin. En förgrundsfigur var 
Edmund Husserl. Han hävdade att sann kunskap grundades i just ”livsvärlden”, den levda 
erfarenhetens värld. Husserl formulerade 1901 även begreppet ”att gå tillbaka till sakerna 
själva” (Bengtsson, 2005). En undersökning med en fenomenologisk inriktning riktar sig mot 
människors upplevelser och handlande. Husserls uttryck ”att gå till sakerna själva” kan man 
tyda till att man behöver vara öppen för det som visar sig, Undersökarens uppgift blir att 
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försöka förstå den mening och innebörd sakerna har för den andre, att försöka få syn på 
fenomenet från det upplevande, det tolkande subjektets synvinkel och man får inte glömma att 
samtidigt är hon också själv en individ som upplever och tolkar olika fenomen. Öppenheten i 
detta ligger i att som undersökare vara villig att se, lyssna och förstå. Som undersökare 
behöver man också vara känslig för fenomenet och visa ödmjukhet och respekt för den andres 
förståelse. Det är också viktigt att behålla en kritisk distans som ifrågasätter den egna 
tolkningen (Nielsen, 2005).  

 

Hermeneutik 

Detta avsnitt visar en kort beskrivning över ytterligare en teori som finns i bakgrunden av 
denna studie, som visar på vilket sätt studien utförts.  
 
En definition för hermeneutik ”En term som hämtas från teologin och som inom 
samhällsvetenskap står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. 
Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel”. 
(Bryman, 2011, s. 649). Hermeneutiken kan även kallas tolkningslära. Man kan säga att det 
går ut på att försöka förstå och inte ”bara” förstå det intellektuella (Thurén, 2007). Sjöström 
(1994) menar att hermeneutiken kännetecknas av sitt studieobjekt, av innebörden i de frågor 
som ställs och av arten av den kunskap som söks. Objektet som studeras kan utgöras av unika 
mänskliga handlingar och företeelser i sina sammanhang. Hartman (1998) menar att 
hermeneutiken kan ge oss en förståelse för en grupp individers livsvärld. Han menar också att 
det går med hjälp av hermeneutiken att förklara varför en människa handlar som hon gör, och 
på liknande sätt kan förklaringar hittas på varför vissa grupper beter sig på ett visst sätt. 
Hartman (1998) tar upp ett exempel: ”Om vi exempelvis vet att en grupp individer reagerar 
med våld i vissa situationer eftersom de uppfattar dem som hotfulla, kan vi se till att sådana 
situationer inte uppkommer” (s. 168). 

 

Sociala representationer 

Sociala representationer innehåller relevanta perspektiv och tankesätt som passar inom 
arbetets teoretiska ram. Representationen visar vad studien undersöker.  
 
Teorin introducerades 1961 av Serge Moscovici.  

 
Sociala representationer orienterar och organiserar social handling och kommunikation. De 
fungerar nämligen som tolkningssystem som påverkar hur vi förhåller oss till världen och våra 
medmänniskor. Dessutom inverkar representation i så skilda processer som kunskapsspridning 
och inlärning, individens och kollektivets utveckling, personliga och sociala 
identitetsdefinitioner, olika gruppers uttrycksformer samt sociala förändringar (Jodelet, 1995, s. 
32).  

 
Man kan säga att forskning som utgår från sociala representationer fokuserar på studier av 
våra föreställningar om världen omkring oss samt hur dessa föreställningar förmedlas, skapas, 
förhandlas och bekräftas i den gemensamma interaktionen mellan människor i bestämda 
kulturer eller delkulturer. Själva teorin om representationer handlar om hur olika subjekt 
tillsammans bildar kollektivt förankrade föreställningar om hur realiteten är utformad. Dessa 
representationer eller föreställningar kan bestå av olika varianter och kan beröra skilda 
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fenomen som är socialt skapade som t ex konkurrens, jämlikhet, demokrati och handikapp. 
Det huvudsakliga intresset inom social representationers forskning är intresset för vardagliga 
erfarenheter kring dessa fenomen. Med andra ord hur människor utifrån sitt eget förnuft 
skapar sina vardagskunskaper om världen (Högskolan i Jönköpings webbsida). 
 

Föreställningar om funktionsnedsättningar 

Stigmatisering 

Ordet stigma kommer ursprungligen från grekiskan, där ordet användes för att utmärka något 
ovanligt eller dåligt hos en person. Personen blev på olika sätt märkt, antingen genom 
kroppsristning eller genom brännmärkning. Detta för att alla skulle kunna se att detta var en 
person man skulle undvika. Den person som blivit märkt på detta vis kunde vara en kriminell, 
slav eller förrädare (Goffman, 1972). Numera används uttrycket snarare som en benämning på 
själva utanförskapet snarare än dess kroppsliga kännetecken (Goffman, 1972).  
 
Stigmatisering kan ses som en process där samhället lägger en negativ innebörd i olika 
avvikande beteenden och på avvikelser som syns. När personen avviker från de normer som 
anses normala av samhället blir personen stigmatiserad. Personen skapar alltså inte själv 
stigmatiseringen, utan det är samhället. Goffman delar in stigma i tre olika varianter, fysiska 
missbildningar, vanställd karaktär eller släktstigma. Brunton (1997) skriver att en del 
människokategorier blir permanent stigmatiserade på grund av sin sjukdom eller sitt tillstånd 
som exempel kan det gälla de psykiskt sjuka, blinda och förlamade. Brunton skriver också att 
många av de personer som upplever sig stigmatiserade upplever stigmatiseringen värre än 
själva sjukdomen.  
 

People who are stigmatized elicit atypical, though often predictable, reactions and behaviors 
from the general public. These reactions can impact the selfconcept of the people with the 
disability as well as their behavior. (Welsh, 2010, s. 203).  

 
Freeman, Goetz, Richards, and Groenveld 1991  kom fram till i en 14 år lång uppföljnings 
studie att de synskadade som var med i studien väldigt sällan eller aldrig använde käppen för 
att därigenom undvika stigmat som synskadad. Resultatet blev att de hellre tog stora risker i 
trafiken för att kunna vara anonyma (Welsh, 2010, s. 205). 

 

Attityder  

Niven och Robinson (1997) menar att attityd är ett begrepp som består av tre komponenter  
• Affektiva komponenten, detta innebär att vi har känslor för objekt, 

människor, åsikter och till olika ställningstaganden. Denna komponent 
behandlar olika saker vi inte tycker om eller tycker om. 

• Kognitiva komponenten, innebär våra tankar och vår tro till de 
ovannämnda faktorerna i vår omgivning. Vår egen inställning. 

• Behavioristiska komponenten, rör vårt handlande och beteende, hur vi 
agerar. 

 
Niven och Robinson (1997) säger också att våra attityder formas under barndomen från 
familj, släkt, jämnåriga och i skolan där barnet lär sig hur hon/han ska bete sig och förhålla sig 
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till andra. Människan utvecklar sina attityder genom en process där människans attityder 
formas genom belöning i form av straff eller uppmuntran från sin omgivning. Attityder kan 
även ta sin form utifrån förebilder, imitation eller från egna erfarenheter eller upplevelser. 
Press utifrån sin omgivning kan också få en person att överta rådande attityder (s. 164-166). 
 
Kunskap, känslor och tillfredsställelse av individens behov är delar som styr en attityd. 
Genom att inta ”rätt” attityd sker en gruppanpassning som gör att individen belönas av 
gruppen. Andra typ av attityder kan vara ett skydd mot obehagliga sanningar som skulle 
kunna skada individens uppfattning om sig själv. Attityder kan också vara ett sätt att uttrycka 
vad som är viktigt i livet (Katz, 1960). 

 

Attityder mot personer med synnedsättning eller blindhet 

Welsh (2010) refererar till Monbeck (1973) som summerade från litteraturen att de flesta 
reaktionerna och attityderna var åt de negativa hållet mot personer med synnedsättning eller 
blindhet. Tycka synd om reaktioner, sympati, rädsla och undvikande responser förekommer. 
En del personer känner att blinda människor är hjälplösa och olyckliga. Monbeck menar 
också att det finns få exempel i litteraturen som visar på positiva attityder kring blindhet. 
Även Tuttle och Tuttle (2004) kom fram till liknande resultat (s.43). Welsh (2010) refererar 
också till Whiteman och Lukoff (1965) där de identifierade fem olika dimensioner av 
attityder: 

  

 Dimension of Attitudes toward Blindness 

1. Personal attributes, which reflect a negative view of the emotional life and general 
competence of people who are blind 

2. Social attributes, which reflect a readiness for interactions with people who are blind 
and a positive view of the social competence of blind people 

3. Evaluation of blindness- the degree to which blindness is perceived as threatening and 
uniquely frustrating to one’s self and others 

4. Nonprotectiveness, reflecting a lack of protectiveness and sympathy 

5. Interpersonal acceptance, reflecting an emotional acceptance of people who are blind in 
interpersonal situations  (Welsh, 2011, s.202). 

 
Whiteman och Lukoff drar också slutsatsen att det är lätt att förstå hur till exempel ett 
bemötande som gör att man känner sig som icke existerande som en egen individ leder till 
viss påverkan och sätter upp barriärer för en normal integration (Welsh, 2010). Enligt Tuttle 
and Tuttle (2004) så finns det fortfarande många stereotypiska föreställningar om blinda 
personer, några exempel är: att en blind person är hjälplös, värdelös och eländig, 
känslomässigt missanpassad, vissa associationer med döden ”I´d rather be dead than blind” (s. 
44), betalning för gamla synder, svårt att få anställning med mera.  
 
Attityderna kan också enligt Baskett (2003) ha betydelser för rädslan att börja använda den 
vita käppen. Hon beskriver två huvudkomponenter som har betydelse kring rädslan vid 
orienterings och förflyttningssituationer. En av komponenterna har identifierats som att 
rädslan kommer inifrån personen. Det är då personligheten, motivationen, det psykosociala, 
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familjeförhållande och samhällets attityder som påverkar personens behov och rädsla av att 
utforska sina möjligheter där orientering och förflyttnings situationer innefattas. Den andra 
komponenten är yttre påverkan från miljön och i det ingår rädslan för att stöta på hinder och 
att behöva be om hjälp (s. 469). 
 
En semistrukturerad telefonintervju studie av Wainapel (1989) gjordes för att analysera 
attityderna och känslorna kring användandet och början till att använda den vita käppen. 
Studien visade på att det var olika faktorer som fördröjde tiden det tog att ta till sig käppen. 
Dessa faktorer var: rädsla för stigmatisering, individens passivitet och svårigheter i att 
samverka med rehabiliteringssystemet. Studien beskriver också svårigheter i mötet med andra 
som inte har kunskaperna i att det inte bara är helt blinda som använder och har nytta av 
käppen: ”people get suspicious but don’t say a word. They think I’m exaggerating; they even 
try to test me.”(s. 448). En sak som ytterligare försvårar att ta till sig käppen för de som 
förlorat synen senare i livet enligt samma studie, är att de har att brottas med sina egna 
attityder som de under årens lopp fått i sig genom samhället och som då ofta är negativa. I en 
attitydstudie av Stovall och Sedlacek, (1981) visade det sig att studenter hade olika attityder i 
olika situationer mot blinda och personer i rullstol. Det visade sig att attityderna var mer 
negativa i närmare personliga kontakter jämfört med mer allmän kontakt som att till exempel 
jobba ihop. En slutsats studien kom fram till var: ”The findings suggest that prejudice toward 
and stereotypes of disabled persons can be reduced by recognizing that potential differences 
in reactions by situation and disability exist” (s. 2). 
 

Metod 

Med metodavsnittet visas vilken väg studien har följt och hur författaren har funnit vägen till 
målet för sin undersökning som var att få svar på forskningsfrågorna. Valet gjordes att närma 
sig förståelsen kring barnens kunskaper kring olika synnedsättningar, blindhet och den vita 
käppen genom teoretiska ramar som sociala representationer och i bakgrunden en 
hermeneutisk-fenomenologisk styrning. Som forskningsstrategi användes både kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
 

I denna studie används begreppen: personer med synnedsättning och blindhet. Författaren till 
studien menar då personer med synskärpan 0,3 – 0 eller personer med så pass inskränkt 
synfält att det påverkar deras möjligheter i orientering och förflyttningssituationer.  

Kvantitativ och kvalitativ strategi 
Bryman (2002) beskriver kvalitativ forskningsstrategi som tolkningsinriktad eller 
interpretativ. Med det menas att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på 
grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Detta skiljer sig då enligt 
Bryman mot den kvantitativa där den naturvetenskapliga modellen används. Han skriver att 
de kvantitativa forskarna ofta framställs som att de är inriktade på mätmetoder med inriktning 
mot siffror, för att de sedan ska kunna presentera sina analyser via siffermässiga metoder. 
Medan de kvalitativa forskarna använder sig av ord vid sina presentationer av analyser av 
samhället. Bryman menar också att kvalitativ forskning brukar vara åt det mera ostrukturerade 
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hållet för att man ska kunna komma fram till aktörernas innebörder och till begrepp som 
bygger på den empiriska informationen. Medan den kvantitativa är mer strukturerad för att 
forskaren ska kunna studera de väl avgränsade begrepp och frågeställningar som utgör fokus 
för forskningen. 
Hartman (1998, s. 175) har en kort summerad definition på kvantitativa undersökningar där 
han säger att dessa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska 
relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper. Hans definition på kvalitativ 
undersökning lyder: ”kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå en 
förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (s. 239). Backman (1998) 
beskriver det kvalitativa perspektivet. Han jämför med det traditionella förhållningssättet 
(kvantitativ), och menar bland annat att man i det traditionella betraktar den omgivande 
verkligheten som mer eller mindre objektiv, medan i den kvalitativa ses verkligheten som mer 
subjektiv. Han menar då att verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion. 
Man skjuter intresset mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande 
verkligheten. I den naturvetenskapliga traditionen observerar, registrerar och mäter man en 
mer eller mindre given verklighet.  
 

De två olika ansatserna visas här nedan efter en mall i Backman (1998, s. 47). 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
Figur 1. De två olika ansatserna, efter figur i Backman (1998)  
 
Placeras arbetet nu i en kvantitativ eller i en kvalitativ forskningstradition? Detta arbete 
innehåller bådadera. Ödman (2007) beskriver komplementaritetsprincipen som ”bygger på 
tanken att olika beskrivningar av samma verklighet ofta endast är skenbart motsägande, 
eftersom de skildrar verkligheten ur olika synpunkter; de skulle istället kunna komplettera 
varandra” (s. 53). Han skriver att det vore hämmande för vetenskaperna om de isolerade sig 
från varandra. Även Bryman (2002) skriver att ”olika undersökningar som uppvisar de 
grundläggande och generella drag som hör till en inriktning kan också rymma drag av den 
andra inriktningen” (s. 36). 

 

Design 
Hermeneutik ingår i undersökningen då arbetet har tolkning som en del i reflektionen av 
fenomenet och att studien söker efter elevers förförståelse i studiens ämne. Fenomenet vill 
visas som det att respekten minskat ute i samhället och att många tycker att det är svårt att ta 
till sig den vita käppen. Viljan fanns att börja nysta i dessa frågor och tron fanns att det rätta 
stället att börja leta är hur kunskaperna ser ut kring och om ämnet. För att få insikt i hur 
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kunskaperna ser ut i ämnet har enkäter valts för att där kunna se vad eleverna i årskurs fyra 
kan om detta ämne. För att få svar på hur skolorna tänker och agerar i avseende information 
till eleverna om situationen för personer med olika grader av synnedsättning, valdes 
strukturerade telefonintervjuer med rektorer eftersom de är ansvariga för skolans pedagogiska 
verksamhet. Studien har använt fenomenologin som en av bakgrundsteorierna för att försöka 
förstå, lyssna, se, beskriva, och analysera studiens insamlade material. Med tanke på 
fenomenologins öppna och nyfikna förhållningssätt och dess vilja att avtäcka fenomen, har 
fokusgruppsintervjuer valts och några öppna frågor i enkäten som ett sätt för att komma 
närmare en förståelse av hur eleverna tänker, tror och tycker kring ämnet. Förståelse enligt 
Dilthey (Ödman, 2007): 

 

är en psykisk process varigenom vi tillgodogör oss innebörden i levande mänsklig erfarenhet. 
Förståelsen öppnar andras värld för oss och därigenom också vår egen. Eftersom människan är 
historisk, är förståelsen det också. Mening, innebörd befinner sig alltid i ett sammanhang som 
sträcker sig både in i det förflutna och i framtiden. Det nuvarande kan vi förstå endast genom det 
förflutnas och framtidens horisonter (s. 40-41).  

 

Studien har följt en hemmasnickrad alternativ ”hermeneutisk spiral” som ser ut så här: 

 

 

Figur 2.  Hermeneutisk spiral 

 

Hermeneutiska spiralen är en bild på förståelse och tolkningsprocessen (Ödman 2007, s 104). 
Den kan användas för att visa den vetenskapliga förståelsens utveckling eller även en enskild 
persons förståelseutveckling över en längre eller kortare tid. Anledningen till att den 
hermeneutiska spiralen använts är att den visar en enkel och tydlig bild över hela studiens 
uppläggning och arbetsgång. Den visar också vikten av att vara följsam under tiden då arbetet 
pågår. Man måste vara öppen för styrning av ny data som kommer in. Dialogen i spiralen sker 
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mellan författare, handledare, resultat och nya fakta som kommer fram vartefter studien 
fortskrider. 
 
Sociala representationer har använts då de inverkar i olika processer som till exempel 
kunskapsspridning och kring bilder/tankar som människor har om sina medmänniskor. 
Studien har försökt ta reda på hur och om någon information kring synnedsättningar, blindhet 
och den vita käppen ges ute i skolorna. Studien tar också upp sådant som attityder och 
fördomar som överensstämmer med inriktningen sociala representationer. Inriktningen passar 
också forskning som är gränsöverskridande (Jodelet, 1995, s.36-37) och det är en beskrivning 
som passar in på denna studie då författaren tagit det beslutet att vara gränsöverskridande 
genom att använda kvantitativa och kvalitativa ansatser. Studien har också en öppenhet och 
design som passar in i de fenomenologisk- hermeneutiska tankebanorna. Skillnaderna mellan 
fenomenologin och hermeneutiken stärker studien då de verkar på olika sätt. Hermeneutiken 
söker bakom för att ta reda på hur någon egentligen tänker via tolkning och utsagor, medan 
fenomenologin beskriver det som visar sig ( Rosenqvist & Andrén, 2006).  
 

Telefonintervju 
 
Det finns många olika former av intervjuer (Bryman, 2011), telefonintervju är en av dessa 
former som använts i denna studie. Studiens telefonintervjuer har varit av strukturerad form, 
vilket innebär att utfrågningen av respondenterna (14 rektorer) varit standardiserade på ett sätt 
att skillnaderna mellan intervjuerna varit så små som möjligt (Bryman, 2011). Intervjuaren 
har ställt frågorna från ett i förväg fastställt frågeschema (se bilaga 1). Detta har gjorts för att 
säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Intervjuformen 
har underlättat både själva utfrågandet och registreringen/kategoriseringen av svaren. Om 
intervjun genomförts på ett ”riktigt” sätt gör det att standardiseringen av intervjuandet och 
registreringen leder till att variationen i svaren är beroende av ”verkliga” eller ”sanna” 
skillnader. Det kan finnas ett antal vanliga felkällor under intervjuns gång. Detta behöver 
intervjuaren vara medveten om. Några exempel på felkällor kan vara att respondenten 
missförstår frågan, hur informationen bearbetas och analyseras och att intervjuaren registrerar 
informationen på ett felaktigt sätt (Bryman, 2011, s. 203). I denna studie gjordes ingen 
bandning av telefonintervjuerna vilket gör att intervjuaren inte kan spela upp intervjun för att 
repetera utan är i detta fall beroende av anteckningar och minnet. 
 
En strukturerad intervju kan genomföras per telefon eller ansikte mot ansikte, även kallad 
direkt. I denna studie valdes telefonintervjuer av praktiska skäl, då det skulle varit mycket 
tidsödande att ta sig till respondenterna och göra intervjuerna på plats.  
 
Innan frågorna formulerades var det viktigt att ha syftet tydligt formulerat och att ha det i 
bakhuvudet hela tiden. Frågorna försökte göras tydliga och enkla. Frågorna gjordes så korta 
som möjligt, då detta underlättar. Ledande frågor och frågor med negationer undveks också. 
Det är bra att ha några ”testpiloter” till frågorna som man testar sitt intervjuschema på. I 
denna studie användes kollegor som testpiloter. En trevlig och kort presentation gjordes då det 
är viktigt att man som intervjuare är tydlig med syftet. Respondenten gavs möjlighet till att 
ställa frågor (Bryman, 2011).  
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Öppna och slutna frågor 

Öppna frågor är en typ av frågor som inte ger respondenten ett antal svarsalternativ att välja 
mellan. Slutna frågor innebär att respondenten ställs inför ett antal svarsalternativ. Slutna 
frågor kan även kallas förkodade frågor. Fördelar med öppna frågor kan bland annat vara att 
de lämnar plats för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner. En annan fördel kan vara 
att respondenten svarar med sina egna ord och att frågorna inte leder tankarna i någon viss 
riktning. Nackdelar kan vara att det är mer tidsödande både för den som ska svara och för den 
som ska sammanställa materialet. Slutna frågor har också både fördelar och nackdelar. 
Fördelar kan vara att det är lättare att sammanställa och att det ökar jämförbarheten i svaren. 
Nackdelar kan vara att det finns risk att de fasta svarsalternativen inte täcker helt 
respondentens svar (Bryman, 2011). I studien har både öppna och slutna frågor använts då det 
som sagts tidigare har både fördelar och nackdelar. Intervjuaren har också tagit hänsyn till vad 
för frågor studien vill ha svar på. Ett exempel på detta skulle kunna vara att vill man ha ett 
enkelt svar som ja, nej eller vet ej som gällde fallet om skolan hade någon information om den 
vita käppen. I detta fall är det bäst med en sluten fråga. Vid frågan om hur denna eventuella 
information såg ut, var det bättre att låta den frågan vara mer öppen, då intervjuaren inte i 
förväg hade kunskap om lämpliga svarsalternativ. 

 

Enkät 
Enkäten som användes var ett frågeformulär som eleverna fick fylla i på egen hand (se bilaga 
2). Det finns olika sätt att distribuera en enkät, man kan antingen skicka ut enkäten via post, 
via mail eller dela ut den på plats ( Trost, 2007). I den här studien genomfördes enkäten på 
plats och det gavs möjlighet för eleverna som svarade på enkäten att ställa frågor. Är man där 
personligen och delar ut enkäten blir inte problemen lika stora som om man skickar iväg den. 
Vid utskick tenderar bortfallet att öka och chansen att fråga undersökaren går inte eller är 
mycket svårare. Däremot kan det bli billigare att skicka då man som undersökare inte själv 
behöver ta sig ut till respondenterna och man blir inte lika geografiskt begränsad (Trost, 
2007).   

 

Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en form av intervju i grupp. Gruppen leds av en moderator (samtalsledare) som 
sätter igång diskussionen och eventuellt för in nya aspekter av ämnet om det behövs. Målet 
med fokusgruppen är att deltagarna ska diskutera fritt kring ämnet. Diskussionen ska handla 
om ett på förhand givet ämne. I den aktuella studien var fokus för fokusgrupperna att försöka 
få veta elevernas tankar och förståelse kring ämnet vit käpp vilket även inkluderar förståelse 
kring synnedsättningar och blindhet. Intervjun startar eventuellt med ett stimulus material 
och/eller av moderatorns inledning. I den här studien tog moderatorn fram en vit käpp som då 
blev intervjuns stimuli. Moderatorn styr hur pass strukturerad alternativt hur ostrukturerad 
fokusgruppsintervjun ska bli. Fokusgrupper kan användas för att studera människors attityder, 
tankar, värderingar och föreställningar om ett specifikt ämne. Fördelen med denna form av 
intervju är att fokusgrupper liknar vanliga vardagliga samtal. Här ökar chansen att få en 



 
 

27

förståelse för vad som ligger bakom människors tankar och funderingar (Wibeck, 2000). 
Enligt Wibeck (2000) är ett lämpligt deltagarantal ”inte färre än fyra och inte fler än sex 
personer” (s. 50). I den aktuella studien var antalet gruppdeltagare fem stycken vid varje 
fokusgruppsintervju . 

 

Urval 
Urvalet av deltagare gjordes efter geografiska styrningar för att underlätta för författaren, men 
inom den geografiska möjliga radien gjordes det slumpmässiga val med hjälp av eniro.se. Det 
blev också styrt av var författaren fick tillgång till deltagare.  Anledningen till att elever i 
årskurs fyra valdes för enkät och fokusgruppsintervjun var bland annat utifrån teorierna om 
empatisk utveckling hos barn i latensfasen (Sylvander, 1992) och att barnen i den åldern 
börjar röra på sig mer själva ute i trafiken och därför behöver besitta bland annat kunskaper 
om den vita käppen. På Växjö kommuns hemsida (2011-08-02) om trafikmiljö skriver de att 
barn i årskurs 4-5 har friheten att vara i trafiken på gång och cykelvägar och de har ett stort 
intresse att lära sig mer om regler och skyltar. De skriver också att skolorna brukar i sina 
rekommendationer tillåta att eleverna i årskurs 3 eller 4 cyklar utan medföljande vuxen. 
Barnen i denna åldersgrupp börjar också cykla längre sträckor och då är det viktigt att barnen 
börjar ”tänka trafik”, att de ser sig själva som trafikanter vilket innebär att de måste följa 
skyltar och regler i trafiken. Fokusgruppernas valdes slumpmässigt ut från de skolklasser som 
besvarat enkäten.  
 
Att rektorer intervjuades var den enkla anledningen att de är ansvariga för skolans 
pedagogiska verksamhet och att man här skulle kunna få ett övergripande svar över hur det 
ser ut på skolorna idag vad gäller information ut till eleverna om olika synnedsättningar, 
blindhet och den vita käppen.  

 

Utförande och analys 
Metoderna för materialinsamling har varit enkät, strukturerade telefonintervjuer och 
fokusgruppsintervjuer. Enkäten och telefonintervjuerna hade ett blandat angreppssätt, både 
kvantitativt och kvalitativt. Både mycket strukturerade frågor men även öppna frågor. Detta 
gjordes för att få tag på den information som söktes.  Fokusgruppsintervjuerna hade ett 
kvalitativ angreppssätt. Enkäten riktade sig till fyra skolklasser i årskurs fyra, 
telefonintervjuerna riktades mot olika rektorer på 14 olika grundskolor och fokusgrupperna 
valdes i skolklasserna som genomfört enkäten. 
 
Författaren hade svårt att finna liknande studier i ämnet om hur människors kunskaper ser ut 
vad det gäller den vita käppen och hur förståelsen ser ut angående situationen för personer 
med synnedsättning eller blindhet. Men det hittades mycket litteratur ”runt omkring” som har 
använts i studien.  
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Efter inläsning, färdigställandet av intervjuvguiden (se bilaga 1) och test av intervjufrågorna 
på kollegor börjades sökningen efter rektorer som ville ställa upp på telefonintervju. Det gick 
åt cirka 140 telefonsamtal för att få ihop 14 telefonintervjuer på spridda skolor i Sverige. Först 
ringdes det ett samtal för att boka in en tid där det talades om tydligt att det var helt anonymt 
och att det tog max 30 min. Det var svårt att få tag på rektorer som hade möjlighet. Redan här 
började tidsschemat bli pressat då författaren velat ha rektorsintervjuerna färdiga innan 
förfrågan skulle ut till skolklasser om enkät och fokusgrupper. Då detta inte var möjligt fick 
författaren skapa sig en egen uppfattning via litteratur och egna erfarenheter i vilken 
åldersgrupp undersökningen skulle göras. Meningen var att från början kunna få denna 
information via telefonintervjuerna. Telefonintervjuerna bandades inte utan ordentliga 
anteckningar gjordes under tiden, vilket intervjuaren förklarade för respondenten. Frågorna 
var formulerade på ett rakt och enkelt sätt så det skulle vara enkelt att svara och enklare att 
sammanställa svaren, men det gavs inga raka/klara svarsalternativ, så på så sätt blev 
intervjuerna lite öppnare. Samma frågor och frågeordning ställdes till alla respondenter.   
 
För att få tag på skolor för enkätundersökningen och fokusgrupperna skickades en förfrågan 
via mail till slumpmässigt men något geografiskt styrt valda skolor (se bilaga 3). Det 
slumpmässiga valet gjordes via internetsidan Eniro.se. 30 skolor behövde tillfrågas för att få 
ihop fyra skolor som ställde upp. Två i en större stad och två i en mindre kommun, detta för 
att det fanns en tanke på att det kunde skilja sig i resultatet i förhållande till storlek på 
bostadsort. Med hjälp av Trost (2007), Wibeck (2000) och Bryman (2011) gjordes 
förberedelser inför undersökningen. Enkäten (se bilaga 2) utformades och testades på en 
testklass för att sedan justeras något efter testet. Datum bokades in och undersökningen 
genomfördes. Klassläraren gavs möjlighet att titta igenom enkäten innan den lämnades ut för 
att ha möjlighet att stoppa den. Undersökningen började med att författaren gjorde en kortare 
presentation och förklarade allmänt hur det skulle fungera, det poängterades att det var helt 
anonymt och att det var frivilligt att delta. Enkäterna delades ut och författaren var närvarande 
under hela tiden för att kunna svara på frågor. Enkäterna samlades in och blandades inför 
klassen så de skulle känna sig säkra på att författaren inte visste vems enkät som var vems.  
 

Sedan var det dags att välja ut fem frivilliga till fokusgruppsintervjun, eleverna fick räcka upp 
handen och med hjälp av klassläraren valdes fem elever ut. Vi gick till ett grupprum och 
intervjuaren tog fram en vit käpp som stimuli (Wibeck, 2000). Intervjuaren fick agera lite 
styrande under intervjuerna då det ibland spårade över till helt andra ämnen. Annars var det 
fritt för eleverna att associera och ha funderingar kring käppen och situationen för personer 
med synnedsättning eller blindhet Denna intervju bandades eftersom det kan vara svårt att 
föra anteckningar under en fokusgruppsintervju.  Tiden för fokusgruppsintervjuerna blev max 
20 min, författaren hade inte satt någon maxtid från början. Då dessa intervjuer bandades 
valde författaren att skicka ut brev till föräldrarna. Detta för att berätta om undersökningen, 
ansöka om tillåtelse att få använda det anonyma materialet och att få ett skriftligt 
godkännande. Det skickades ut ett frankerat och adresserat svarskuvert i förfrågan (se bilaga 
4). Det innebär ju alltid en risk att inte få några svar och det var vad som hände, påminnelse 
efter påminnelse fick skickas ut, men till slut var författaren tvungen att sätta ett stoppdatum, 
vilket ledde till att endast två av fyra intervjuer kan användas i resultatdelen då det i två av 
grupperna fanns föräldrar som inte svarade. 
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Efter fokusgruppsintervjuerna blev det klasssamling där författaren hade information om 
arbetet som synpedagog, käpparna, andra hjälpmedel, synskador och om olika sätt att se.  
Sedan svarades det på elevernas nyfikna frågor. Efter samlingen fick eleverna möjlighet att 
prova på olika sorters käppar och då med ögonbindel alternativt fingerad optik. Det fanns 
även lite andra hjälpmedel för personer med synnedsättning eller blindhet, som de fick titta på 
och testa. Detta var mycket populärt och det märktes att eleverna var mycket vetgiriga.  

 

När alla undersökningar var gjorda började själva analys- och tolknings arbetet.  Vid 
fokusgruppsbearbetningen gjordes först en transkribering, i stort sett ordagrant. Uppgifter som 
kan leda till identifikation har uteslutits och bara saker som berört ämnet har tagits upp, så när 
ämnet har lämnats har detta uteslutits. Utskriftens form beror på undersökningens syfte och 
tillgång till både tidsmässiga och ekonomiska resurser ( Kvale, 1997). I denna studie ligger 
intresset i materialets innehåll och inte i t ex språkliga eller grupp dynamiks analyser. 
Bearbetning av materialet efter utskriften gjordes utifrån meningskategorisering (se Kvale, 
1997, s.174), med forskningsfrågorna som bas. Man kan säga att själva analysen handlar om 
att koda materialet för att kunna dela upp det i mindre enheter och leta efter tendenser och 
mönster (Wibeck, 2000). Liknande analysarbete blev det på de mer öppna frågorna i enkäten 
och telefonintervjuerna. De mer strukturerade frågorna bearbetades på ett enkelt sätt. Med 
block och penna räknades antalet olika svar och av den sammanställningen gjordes diagram. 
Detta kunde göras då det inte var så många intervjuer eller enkäter. 

 

Etiska övervägande 
Arbetet måste följa de fyra huvudkraven i individskyddet som finns beskrivet i 
Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att undersökaren ska informera deltagarna om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Här uppstod det ett problem med studien eftersom frågor om den 
vita käppen kommer att ställas och om det redan i detta läge sägs vad undersökningen går ut 
på så förstör det eventuellt resultatet. För att komma ifrån det problemet gjordes en allmän 
information om undersökningen innan enkäten lämnades ut till eleverna. Efter att enkät och 
fokusgruppsintervjuer gjorts gavs en mer detaljerad information.  
 
För att nå upp till samtyckeskravet är det viktigt att uppmärksamma deltagarna på att de har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan. Här kan det vid vissa tillfällen vara aktuellt att få 
föräldrars medgivande. I detta aktuella fall räckte det med lärarens medgivande då 
enkätfrågorna inte var av så känslig natur. Ansvarig lärare fick titta på enkäten strax innan 
utlämnandet för att ha möjlighet att stoppa enkäten. Sedan sades det tydligt innan utlämnandet 
av enkäten att det var frivilligt att delta. Vid intervjusituationen vid fokusgrupperna gjordes en 
annan bedömning då den bandades. Därför skickades det ut brev (se bilaga 3) till berörda 
föräldrar i efterhand för att få ett medgivande att använda materialet.   
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Konfidentialitetskravet ska uppfyllas genom att identiteter och åsikter inte ska kunna kopplas 
samman av utomstående. Enkäten var helt anonym och undersökaren kommer att se till att 
intervjumaterialet inte kommer i fel händer.  
 
Nyttjandekravet innebär att undersökaren inte får använda uppgifter insamlade om enskilda 
personer till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Enkät- och 
intervjumaterial kommer inte att användas för något annat syfte än den här studien. Lärarna 
erbjöds också att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

Studiens trovärdighet 

 

Reliabiliteten 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om tillförlitlighet. Man ställer sig frågan om 
resultatet skulle bli detsamma om man genomförde undersökningen på nytt. Har arbetets syfte 
och frågor undersökts på ett bra sätt? Har man använt rätt mätteknik? Har den som utfört 
undersökningen haft rätt kompetens? (Bryman, 2001). Det finns alltid brister i en 
intervjusituation, det kan bland annat förekomma feltolkningar i både frågor och svar, 
kvalitén på inspelningar och transkriberingen spelar roll och dagsform hos dem som 
intervjuas och intervjuaren spelar roll (Trost, 2007). I de aktuella undersökningarna som 
gjorts finns en god reliabilitet då det hela tiden funnits möjlighet för informanterna att fråga, 
stämningen har känts bra, informanterna har kunnat svara avslappnat då författaren varit 
tydlig med att berätta att det varit en helt anonym undersökning och informanterna bedöms 
inte ha haft personliga intressen av att undanhålla eller framhålla vissa åsikter. Den del av 
undersökningen som har lägst reliabilitet är vid fokusgruppsintervjuerna där författaren tror 
att det är ett mycket mer tydligt beroende av intervjuaren, sammanställningen i gruppen och 
stämningen. Författaren har arbetat både som fritidsledare, lärare, assistent och synpedagog 
vilket innebär mycket kontakt med människor, vilket gör att reliabiliteten höjs.  

 

Validitet 

Med validitet menas om arbetet har undersökt det den avsett att undersöka, innebär också 
giltighet. Validitet förutsätter reliabilitet. (Bryman, 2001) 
Undersökningarna som genomförts har gett svar på forskningsfrågorna, valet av metoder 
bedöms relevant för det som undersöktes. Detta ger validitet. En del frågor i enkät och 
telefonintervjuer kan i ”validitets tanken” ifrågasättas, bland annat de lite mer allmänna 
frågorna om funktionshinder. Författaren gjorde ändå valet att ha dessa frågor då svaren på 
dessa kunde visa på en bild hur det såg ut mer allmänt med informationen ute i skolorna, då 
läroplanerna beskriver detta i så allmänna drag och inte specifikt som information om 
personer med synnedsättning eller blindhet.  
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Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om i huruvida resultaten i en undersökning kan generaliseras till 
populationen. För att en undersökning ska ges en hög generaliserbarhet är det viktigt med rätt 
urval, ett representativt urval som på ett rätt sätt ger en mikrobild av populationen. Detta 
behövs för att sedan kunna hävda att resultatet inte är unikt bara för just denna speciella 
urvalsgrupp som använts, utan att den kan generaliseras till andra grupper (Bryman, 2001). 
Den aktuella studien kan sägas ha en viss generaliserbarhet, då enkät och intervjuer har gjorts 
på slumpmässigt utvalda urvalsgrupper/personer inom kategorier som bedömdes relevanta för 
undersökningen. Enkät och fokusgruppsintervjuernas urval har varit geografiskt styrd men i 
två olika kommuner i olika delar av Sverige. Det som sänker generaliserbarheten något är att 
antalet intervjuade är litet i antal.  

 

Replikation 

Replikation liknar begreppet reliabilitet. Det kan ibland vara så att forskare vill upprepa en 
undersökning som gjorts tidigare. En av anledningen till detta kan vara misstro gentemot 
resultatet. För att det ska kunna göras en replikation krävs en mycket detaljerad beskriven 
metoddel där alla procedurer är noggrant och detaljerat beskrivet. (Bryman, 2001) 
Författaren har i metoddelen försökt att både med bild och text förklara proceduren som ligger 
till grund för det resultat som framkommit. Det kan ändå och då framförallt i 
fokusgruppsintervjuerna vara svårt att helt replikera denna aktuella undersökning, då den 
intervjuformen är extra beroende av typ av intervjuare, stämning och gruppsammanställning. 
Enkät och telefonintervjuerna är enklare att replikera. 
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Resultat 

Detta kapitel behandlar resultaten av de olika delarna i studien. Delarna är rektorsintervjuer 
som gjordes via telefon, enkät och fokusgruppsintervjuer. Först presenteras resultatet från 
telefonintervjuerna med 14 olika rektorer, resultaten redovisas med textbeskrivningar och 
några diagram. Likadan ser dispositionen ut för enkätens resultatredovisning. 
Fokusgruppsintervjuernas resultat redovisas genom att presentera olika rubriker som 
kristalliserades ut efter transkriberingen och några citat som visar hur eleverna uttryckt sig. 
Efter varje resultatdel finns en kortare sammanfattande kommentar. I resultatdelen används 
begreppet synskadad istället för synnedsättning/blindhet. Detta beror i sin tur på att i frågorna 
har begreppet synskadad använts då författaren tror att de nya begreppen inte har blivit så 
allmänt vedertagna ännu, så anledningen har varit att underlätta för respondenterna. 

 

Rektorsintervjuer 
Resultatet efter de fjorton (n=14) strukturerade telefonintervjuerna med slumpmässigt utvalda 
rektorer på grundskolenivå, visar på spridda svar på frågorna. För att se frågorna i sin helhet 
se bilaga nr 1. Frågorna syftar till att få svar på hur det ser ut ute i skolorna idag vad gäller 
information om synnedsättningar, blindhet och andra funktionsnedsättningar. Intervjun var 
strukturerad för att enkelt kunna hålla samma frågeställningsmönster till alla rektorer, så 
därför presenteras resultatet i frågeställningsordning. Presentationen varvas med enklare 
diagram och sammanfattande texter. 
 
Det var sex av fjorton rektorer som klart visste om deras elever fick/inte fick någon 
information om vad det innebär att vara synskadad. Av dessa sex var det två som svarade att 
eleverna fick information och resterande fyra svarade nej. Sedan var det fyra som svarade 
ibland. Två trodde att så var fallet medan två inte visste. Här var det flera rektorer som 
påpekade att de inte hade någon synskadad elev och av den anledningen inte hade någon 
information om vad det innebär att vara synskadad. En del av dessa rektorer svarade därför att 
de hade denna information ibland och en del svarade nej.  
 
När frågan gällde specifikt den vita käppen svarade fem av fjorton att eleverna inte fick den 
informationen (se figur 3). 
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Figur 3. Får eleverna någon information om den vita käppen? (n=14) 

 
Intervjuaren undrade över när eleverna fick denna eventuella information. De flesta sa att det 
var ett rullande schema. Vilket innebar att det kunde vara olika från år till år, då det ofta var 
upplagt som tema över skolan. Drygt hälften tycker att det finns ett behov att ta upp dessa 
ämnen i skolan, drygt en tredjedel tycker ibland, två visste inte om det finns något behov och 
en rektor tycker inte att det finns något behov. De ämnen som var mest aktuella att använda 
för en sådan här information var biologi och samhällskunskap enligt de flesta rektorer.  
 
Motivet att ta upp ämnet på skolorna kristalliserades ut i tre olika kategorier nämligen 
allmänbildning, bara om det finns någon synskadad elev och öka förståelsen/respekten (se 
figur 4). 
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Figur 4. Motiv för att informera eleverna om synskadade (n=14) 

 

Sex av de fjorton intervjuade rektorerna tror inte att en elev i årskurs fyra idag har tillräcklig 
kunskap om synskadades situation och den vita käppen. En rektor kände sig säker på att de 
hade tillräcklig kunskap, resten var osäkra. 
 

En av frågorna gällde innehållet i läroplanen, både den nya respektive den gamla.  I höst har 
den nya läroplanen Lgr 11 börjat gälla, många rektorer höll vid intervju tillfället på att arbeta 
med den nya. Det som frågades efter var om det finns nämnt i läroplanerna om att skolan ska 
informera eleverna om vad det innebär att vara synskadad. Sju av rektorerna menar att det 
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bara står i allmänna drag beskrivet om funktionsnedsättningar och dess vikt att finnas med i 
undervisningen. Sex stycken svarade att de inte visste och en trodde inte att det fanns 
nedskrivet. 
 
Huruvida skolan har ett ansvar över att informera eleverna om olika funktionsnedsättningar 
svarade nio stycken att skolan har ett stort ansvar i denna fråga. Tre tyckte att skolorna borde 
ta ett större ansvar än vad som görs idag. En rektor sa att skolan hade ansvar för detta men 
ansåg att det skulle delas med t ex föräldrar och andra delar av samhället. En rektor sa att 
skolan har ansvar, men preciserade det inte som varken stort eller litet. På frågan om hur 
rektorerna upplevde att attityderna var hos eleverna gentemot de som har någon form av 
funktionsnedsättning tyckte de flesta rektorerna att eleverna hade positiva attityder, tio 
stycken tyckte det. Två tyckte att det var bra bara om eleverna fick kunskap. Bättre än förr 
tyckte en. Väldigt olika sa en. 
 
Vid den sista och helt öppna frågan: Har ni någon ytterligare kommentar? 
Kristalliserades det ut ett antal huvudrubriker. Här nedan presenteras dessa och en del kortare 
citat visas. 

 

Övriga samhället 

En del av rektorerna menade att det är mer än bara skolan som påverkar och berörs av det här 
ämnet. ”Den sociala förståelsen har minskat” och två rektorer tyckte att det blivit ett allmänt 
tuffare klimat. Flera av rektorerna menade också att det behövs ett samarbete.  
 

”Viktigt att få in världen i skolan.”  

 

”Tror att det vore bra om de olika förbunden bjuder in sig till skolorna.” 

 

Vikten av kunskap 

De flesta rektorerna nämnde på något sätt vikten av kunskapen om olika 
funktionsnedsättningar och att det skulle leda till en bättre förståelse. 
 

”Får eleverna information leder det till respekt.” 

 

”Upplysning är viktigt.” 

 

”Nytt är främmande, men om någon visar hur man bemöter blir det positivt.” 

 

”Viktigt med mångfald och att ta tillvara och lyfta fram det positiva hos alla.” 
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Angår inte oss  

Det fanns ett fåtal rektorer som tyckte att information om den vita käppen och de synskadade 
inte behövdes hos dem. De menade att anledningen till det var att de inte hade någon 
synskadad elev på sin skola. 
 
”inget eleverna möter i vardagen här” 
 
”har inte så många med funktionsnedsättningar” 
 

Resurser 

Det framkom hos flera rektorer att det är resursbrist inom skolan och att detta påverkar 
utbildningen. 
 
”Upplever trötthet i många frågor, vi är beroende av resurser utanför skolan” 
 
En rektor kände också att det fanns brister i den fysiska miljön och ville att det skulle finnas 
möjligheter att göra den bättre. 

 

Viljan att göra mer 

Flera rektorer tyckte att de gjorde för lite i dessa frågor, de uttryckte att de ville göra mer och 
en rektor skulle börja ta tag i detta. 
 

”Denna intervju väckte mig, det här ska jag ta tag i.” 

 

”Vi behöver jobba mer med lika behandling för alla.” 

 

”Vore jätte bra om ni/de professionella på området arbetade fram ett material för oss i 
skolan.” 

 

Sammanfattande kommentar 

Det intervjuerna visar är att det inte verkar finnas någon klar gemensam strategi mellan 
skolorna hur och om eleverna får någon information om olika synnedsättningar och den vita 
käppen. På en del skolor verkar det vara tillfälligheter som gör om eleverna får information 
eller inte, och en del skolor ger endast information om det finns någon synskadad elev på 
skolan. Av deras kommentarer framgår emellertid att de inser och tycker att informationen är 
viktig och behöver belysas.  
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Elevenkät  
Enkäten utfördes i fyra klasser i årskurs fyra, en av klasserna var en integrerad 3-4:a. Det var 
sammanlagt 74 elever (n=74) som svarade på enkäten och den var helt frivillig. Det var 41 
flickor och 33 pojkar som deltog. Åldrarna 9, 10 och 11 förekom och det fördelades sig 5, 42, 
26 och en elev svarade inte på den frågan. Resultatet kommer här att presenteras med text och 
en del diagram som visar hur eleverna svarat. Enkäten bestod både av öppna och slutna frågor 
med syfte att få svar på vilka kunskaper och vilka tankar eleverna har kring den vita käppen 
och synskador (se bilaga 3). 
 
24 elever hade någon gång sett någon använda vit käpp, 24 hade inte sett någon och 26 visste 
inte om de sett någon använda vit käpp. Frågan om de visste att den 15 oktober var den vita 
käppens dag, visade att det inte var vanligt att de visste det, 71 av 74 visste det inte.  
 

En lite mer allmän fråga som berörde huruvida eleverna fått någon information om handikapp 
(funktionsnedsättning eller funktionshinder) visade att 26 elever inte visste om de fått någon 
sådan information ( se figur 5). 
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Figur 5. Om eleverna fått någon information om handikapp i skolan (N=74) 
 
Enkätundersökningen ville ta reda på varför barnen tror att en del använder vit käpp. Det var 
en öppen fråga som fick många olika svar, men genom att skriva ner alla svaren och försöka 
tematisera dessa fick författaren fram olika teman som sattes in i diagram. Efter diagrammet 
kommer en kortare förklaring och några citat som förklarar indelningen på rubrikerna (se 
figur 6).  
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Figur 6. Varför eleverna tror att en person använder vit käpp (n=74) 
 
I översta rubriken räknades det in kommentarer som hade med utseendet och materialet på 
käppen att göra. Ett exempel: ”För att det är lite finare än dåm bruna”. Rubrik två och tre talar 
för sig själva. Sista rubriken var den som var mest frekvent den visar kommentarer om behov 
av stöd eller att man är gammal om man använder vit käpp. Ett exempel: ” För att de blir 
gamla, då får de ont i sina fötter, och inte kan gå”. 
 

En fråga till i enkäten var öppen och där var det fritt för eleven att skriva ner tankar och 
funderingar kring ämnet (se figur 7). Frågan löd så här: ”När du tänker på en person med vit 
käpp, vad får du för tankar då? Här får du skriva ner helt fritt om dina tankar, funderingar och 
frågor. Ingen kommer att veta vem som skrivit vad” (bilaga 3, s. 2). Efter diagrammet 
kommer några förklaringar över rubrikerna i diagrammet. Detta för att förtydliga och att ge 
några exempel på hur eleverna uttryckt sig.  
 

0 5 10 15 20 25 30

7.Vet inte/?

6.Tycker synd om/vill hjälpa.

5.Gammal/mår inte bra

4.Blinda/fel på synen.

3.Material/utseende

2.Övrigt

1.Konstigt

Antal

 
Figur 7. Elevernas tankar kring den vita käppen (n=65) 

 
Översta rubriken visar att tre av eleverna tyckte att ämnet var konstigt eller att de tyckte att 
just den vita käppen var konstig. Ett exempel: ”jag tycker att det är konstig att ha vit käpp”. 
Under rubrik två som är övrigt lades de in kommentarer som var svåra att tematisera. 
Exempel: "en uteliggare", "jag vet inte vad jag ska säga men de får ha vad de vill det är fritt 
att man ska ha käpp", "när jag tänker om en person som har en vit käpp tror jag att de kanske 
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är kända". Rubrik tre tar upp kommentarer om material och utseende. Exempel: ”dom vita 
käpparna är gjorda ett annat material kanske”. Fjärde rubriken behöver inte förtydligas. Femte 
rubriken som handlar om ålder och/eller hälsa. Exempel: ” för att de är gamla och de måste 
ha en käpp”, ”jag tänker att den personen kanske har fått en olycka eller är kanske gammal”. 
Sjätte rubriken samlar kommentarer om att tycka synd om och om att hjälpa personen med vit 
käpp. Exempel: ”jag tycker synd om de för de är blinda och jag hoppas att de får synen igen”, 
”jag tycker att det är synd om någon skrattar åt den personen. Man får ha glasögon och vit 
käpp de som har det bästemmer”. Sista och sjunde rubriken visar hur många som svarade vet 
inte eller de som bara svarade med frågetecken. 

 

Sammanfattande kommentar 

Resultatet visar att majoriteten inte vet vad den vita käppen är för något och att det inte verkar 
vara många som sett någon använda vit käpp. Eleverna har många tankar och funderingar. 
Många tror att man är gammal eller behöver stöd och att det är därför man använder vit käpp. 
Många av eleverna visste inte om de någon gång i skolan fått någon information om 
handikapp (funktionsnedsättning eller funktionshinder). 

 

Fokusgrupper 
Här nedan kommer redovisning från två av fyra fokusgruppsintervjuer. Anledningen till att 
det gjordes fokusgruppsintervjuer var att försöka få reda på elevernas tankar, attityder och 
förståelse kring synskador och den vita käppen. Det redovisas bara två av fyra, av den 
anledningen att författaren bara fått svar på förfrågan om att använda intervjumaterialet från 
deltagarnas föräldrar i två av grupperna. Varje grupp bestod av fem elever i årskurs fyra, 
uttagna ur de klasser som besvarade enkäten. Det var blandat flickor och pojkar. I 
resultatdelen slås intervjuerna ihop då de påminde mycket om varandra. Det gjordes en 
tematisering efter transkriberingen och då kristalliserades det ut ett antal huvudrubriker. 
Intervjun började med att den vita käppen (stimuli) togs fram och visades. Sedan var det fritt 
fram för reaktioner, tankar och funderingar. I båda grupperna fanns det en elev som vid synen 
av käppen förstod i det läget vad den vita käppen var för något. Vilket tyder på att det var 
själva benämningen ”vita käppen” de inte kände till. Intervjuaren fick styra intervjuerna 
relativt mycket då eleverna inte hade så mycket kunskap kring ämnet och de ville gärna att 
intervjuaren berättade. Styrning behövdes också av den anledningen att ämnet ofta spårade ur. 
Nedan följer en presentation av de huvudrubriker som tagits fram och under dessa finns 
kommentarer och det visas några citat. 

 

Associationer kring vita käppen 

Under denna rubrik visas kommentarer och tankar kring associationer kring den vita käppen 
som eleverna hade. 
 

”Vi hade en sån till svarta tavlan, men den går inte att fälla ut och den är inte bara vit den är 
gul” 
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”pekpinne” 
 
”vita staven” 
 
Det var i båda grupperna flera av eleverna som snabbt associerade käppen till något att utföra 
våld med. Det var bara pojkar i grupperna som associerade kring våld och käppen. 
 
”Ska du slå oss med den där?” 
 
”Jag vill ha en sån där för att leka med och så kan jag slå min bror med den och hota honom.” 
 

Igenkänning/kunskap kring den vita käppen och synskador. 

Det fanns i varje grupp minst en som hade vetskap om vad den vita käppen var för något. 
 
”Det var en på min förra skola som hade en sån här (håller upp käppen och visar), de känner 
vart de går.” 
 
”Jag har bara sett på TV, så var det någon som kunde, doing doing (eleven visar och slår med 
käppen fram och tillbaka)” Här utbryter det fniss och skratt i gruppen. 
 
Grupperna visade på bristfällig kunskap kring olika synnedsättningar och hur olika det kan 
yttra sig. 

 

Funderingar kring upplevelsen av att vara synskadad. 

Många av eleverna var mycket nyfikna och hade många undringar vilket som tidigare nämnts 
ledde till att intervjuaren fick berätta och förklara. När intervjuaren bad eleverna tänka fritt 
dök det upp en del tankar. Mycket handlade om praktiska göromål som hur man gör om man 
vill springa eller äta soppa. 
 

”Stackars han” 
 

”Jobbigt” 

 
”Tänka att inte kunna se” 
 
”Alltså tänk asså jag hade aldrig klarat av att inte kunna se mina föräldrar till exempel” 
 
”En sak är jobbigt ju att man inte kan leka ‘jag’ (en typ av kull lek om intervjuaren uppfattat 
rätt), springer man så kan man springa in i ett träd”  
 
”man kan ju inte springa med den där staven”  
 

Flera av eleverna i gruppen håller med. Samma kille fortsätter:  
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”eller jo det kanske man kan om man är jätte duktig” 
 

Diskussionen fortsätter i denna grupp kring just dilemmat i leken. Eleverna kom med olika 
förslag på lösningar som till exempel att använda en pingla om man skulle leka springlekar. 
 

Sammanfattande analys 

Intervjuerna gjordes för att försöka få fram hur förståelsen såg ut kring den vita käppen och de 
synskadades situation. Resultaten visar på att eleverna inte hade någon samlad kunskap. 
Författaren tolkade resultaten som om att ingen av eleverna hade diskuterat dessa ämnen i 
skolan.  Författaren tycker att eleverna snabbt uppfattade situationen och fick en djupare 
förståelse i och med intervjuarens berättelser och att det efter hand dök upp i minnet att de 
kanske hade sett någon på stan med vit käpp eller att de sett på TV någon som var blind och 
som hade ledarhund. Eleverna var väldigt vetgiriga och ville veta mer och de ville gärna testa 
käppen. Många empatier och tycka synd om tankar visade sig tydligt. Grupperna hade svårt 
att hålla fokus längre stunder så intervjuaren fick gå in och ”hämta” upp ämnet flera gånger. 
Många av eleverna hade inte tänkt så mycket på personer som ser dåligt och bara en elev hade 
stött på någon med vit käpp i sin vardag. Om man skulle säga några ord som ger ett 
övergripande perspektiv på intervjuerna skulle det bli: 
 

• Vetgirighet 

• Mycket blandad kunskap 

• Våldsassociationer 

• Empatiska uttryck 

• Funderingar kring praktiska göromål 

 

Diskussion 

Metod och inriktningsdiskussion 

 

Valet/beslutet att använda både kvantitativ och kvalitativ strategi och olika teoretiska 
bakgrunder i studien har tagits på grund av att det enligt författaren är det bästa sättet att nå 
fram till svaren på forskningsfrågorna. Arbetet tjänar på ett vidsyntare tankemönster vad 
gäller strategier, metoder och teorier. Författaren vill inte sättas in i något ”fack”. Arbetet 
befinner sig både på humanistiska och naturvetenskapliga sidan. Tron finns både på 
människans tankar och erfarenheter, men även på konkreta/objektiva bevis. Det är svårt att 
förstå varför man måste ta ställning för den ena sidan eller den andra då de kompletterar 
varandra ypperligt och har en övervakande roll på varandra. Bengtsson (2005) skriver att ”det 
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enda krav på metod som ställs är att den är eller de är adekvata för frågeställningen och 
anpassas till den verklighet som det önskas kunskap om. Dessutom kan det till och med vara 
en fördel att i en och samma studie använda olika metoder” (s. 38-39) . Därför gjordes även 
valet att ha flera teorier i bakgrunden såsom fenomenologi, hermeneutik och att använda 
sociala representationer då den har sina rötter i det socialkonstruktiva synsättet, som utgår 
från att våra föreställningar/representationer bildas och uttrycks i kommunikativa sociala 
sammanhang (Chaib & Orfali, 1995). 
 
Viktiga termer i arbetet är förståelse, följsamhet mot data, öppenhet inför resultatet och 
människors tankar, kunskaper och åsikter. Valet av metoder har gjorts efter frågorna som ska 
besvaras. Syftet kan nås från olika vinklar och det har författaren tagit i beaktande. Därför har 
enkäter, olika former av intervjuer och litteratursökning valts som datainsamlande metoder. 
Metod och forskningstradition följer i varandras spår.  
 
Att ”gå tillbaka till sakerna själva” formulerades av Husserl redan 1901 (Bengtsson, 2005). 
Att få en förståelse över ett tänkt fenomen, som t ex att respekten för vit käpp har minskat ute 
i samhället, kräver att ”gå tillbaka till sakerna själva”. Vad bottnar denna hypotes i? Existerar 
den överhuvudtaget? Hur ser allmänheten på användandet av vit käpp? Vad finns det för 
kunskap? 
 
Vid en fenomenologisk undersökning riktar sig studien mot människors upplevelser och 
handlande och det blir forskarens uppgift att försöka förstå den mening och innebörd sakerna 
har för den andre. Med uttrycket ”Att gå till sakerna själva” menas också att man behöver 
vara öppen för det som visar sig. Undersökaren bör försöka få syn på fenomenet från det 
erfarande och tolkande subjektets synvinkel, samtidigt är hon också själv ett upplevande och 
tolkande subjekt. Då ligger öppenheten i att förhålla sig villig att se, lyssna och förstå. Som 
undersökare behöver man också vara känslig för fenomenet och visa ödmjukhet och respekt 
för den andres förståelse. Det är också viktigt att behålla en kritisk distans som ifrågasätter 
den egna tolkningen (Nielsen, 2005).   
 
Hermeneutiken visar sig i studien via designen som illustreras via en hermeneutisk spiral (se 
figur 2), som är en bild på förståelse och tolkningsprocessen. Studien söker också ”bakom” 
för att ta reda på elevernas tankar och elevernas förförståelse. 
 
Valet att välja intervjuer och enkäter kändes naturligt och praktiskt, även om det så här i 
efterhand inte blev så smidigt som författaren tänkt, på grund av svårigheten att få tag på 
rektorer och skolor som ville ställa upp. Anledningen till det kan man bara spekulera i. Kan 
det vara författarens inledande presentation? Är skolorna så upptagna att det är svårt att få tid 
till att svara på mail eller telefonsamtal? En förklaring till den dåliga responsen skulle kunna 
vara att författaren i första läget inte exakt kunde avslöja ämnet i frågorna då detta kunde 
riskera att påverka resultatet. Innan enkäten lämnades ut fick ansvarig pedagog möjlighet att 
gå igenom materialet, och hade möjlighet att stoppa genomförandet av undersökningen. 
Författaren har självklart också lovat absolut anonymitet för deltagarna. Författaren har inte 
vetskap om hur många liknande förfrågningar skolorna får. Kanske är de överhopade av 
liknande förfrågningar och det skulle då kunna vara en förklaring.  
 
Saker som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna är att författaren inte är någon van 
intervjuare och därför kan resultatet av intervjuerna innehålla felfaktorer. I så fall finns de 
inom både telefonintervjuerna och fokusgruppsintervjuerna. Felfaktorerna har i största 
sannolikhet uppkommit beroende på hur frågorna har ställts, tonfallet eller betoningen. Även 
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ickeverbala signaler kan ha påverkat deltagarna i intervjun. Något som också kan ha påverkat 
resultatet av intervjuerna är hur författaren tolkat och uppfattat deltagarnas svar. I 
telefonintervjuerna kan det också ha missats en del ickeverbal information, då gester, 
ansiktsuttryck och rörelser ger mycket bra information och bör uppmärksammas under en 
intervju. Hur man sitter, kroppshållning, hand och ögonrörelser kan visa en persons tankesätt 
(Trost, 2007). I fokusgruppsintervjuerna hade det varit mycket bra att vara duktig på att tolka 
sådan ickeverbal information, men det tar tid att lära sig dessa. I och med uppsatsens pressade 
tidsschema har inte tidsmöjligheter funnits. Om tiden funnits så skulle författaren ha velat 
lägga mer tid på att bli en bättre intervjuare och tolkare. Författaren har jobbat både som 
fritidsledare, lärare, assistent och synpedagog vilket innebär mycket kontakt med människor, 
vilket gör att reliabiliteten höjs även om inte ren erfarenhet som intervjuare finns.  
 
Enkäten har också vissa felfaktorer som påverkar resultatet. Då man som undersökare är helt 
utlämnad till de undersöktas vilja att svara på frågorna och att de vill behandla enkäten seriöst 
(Patel & Davidson, 2003). Författaren har i denna undersökning tolkat det som att den stora 
majoriteten av svaren känns seriösa och att eleverna verkligen ville vara med i studien. 

Resultatdiskussion 
 
Alla resultaten i de olika delmomenten i denna studie visar på samma sak: Att informationen 
ut till de elever som deltagit i studien är mycket bristfällig vad det gäller information om olika 
synnedsättningar, blindhet och den vita käppen. 
 
I rektorsintervjuerna var det bara två av 14 som klart och säkert sa att de hade kontinuerlig 
information om olika synnedsättningar och blindhet. De andra svaren visar på att det är 
tillfälligheter som gör att eleverna får information om synnedsättningar, blindhet och den vita 
käppen. En studie som visar på liknande resultat är Svanberg och Thorén (2008), deras 
resultat visar på att frågor kring och med att utveckla elevers förhållningssätt gentemot 
funktionshindrade inte är något som det arbetas med aktivt ute i de undersökta skolorna. 
Tolkningen författaren lägger i detta är att det inte finns någon gemensam strategi/plan mellan 
skolorna om/när/hur sådan kunskap ska förmedlas till eleverna. Detta kan leda till 
konsekvenser som att det i det tysta uppkommer fördomar och att förståelsen saknas över att 
människor är olika med olika förutsättningar och behov. Detta borde vara ett naturligt inslag i 
undervisningen, som då också skulle leda till att det blir ett mer naturligt hänsynstagande. Det 
blir mer utpekande och uppstyltat om man som på en del skolor bara tar upp information om 
aktuella funktionsnedsättningar när det finns en elev med just den funktionsnedsättningen. 
Det hör till allmänbildningen att ha dessa kunskaper, och de behövs i ett samhälle där alla ska 
kunna känna sig och vara delaktiga.  
 
Det finns en allmän uppfattning som säger att sociala representationer orienterar och 
organiserar sociala handlingar och kommunikation mellan människor. Det är olika 
förhållningssätt som fungerar som tolkningssystem som i sin tur påverkar hur vi förhåller oss 
till världen och våra medmänniskor. Sociala representationer är sammansatta fenomen som 
alltid finns i samhället och påverkar livet (Chaib & Orfali, 1996. s. 31-32). Mitt i detta finns 
skolan som ett samhälle i det stora samhället och där sociala representationer finns med hela 
tiden. Ner i detta dyker författaren och försöker ta reda på hur eleverna förhåller sig till frågor 
kring den vita käppen och vad de har för kunskaper. Får de någon vägledning i att förhålla sig 
till olika funktionsnedsättningar och möjligheter till förståelse?  
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Enkätens resultat visar också tydligt att eleverna inte arbetat med frågor kring 
synnedsättningar, blindhet eller den vita käppen. 13 av 74 elever visste eller trodde sig veta 
varför en del personer använder vit käpp. Några av dessa elever som svarat ”vet inte” i 
enkäten förstod vad det var när de fick se käppen, då den visades upp under klass-samlingen 
efter enkäten och fokusgruppsintervjun. Detta tolkar författaren som att själva begreppet ”vit 
käpp” var okänt för dessa elever men att de till utseendet visste vad den vita käppen var för 
något. Under diskussioner i klassrummen framkom det av ”många” elever att de trodde att det 
bara är blinda som använder den vita käppen. Detta kan jag som författare inte presentera som 
ett resultat, då det inte tagits någon statistik på hur många som trodde detta, men jag vill ändå 
ta upp det i diskussionen då jag tror att det ligger något i detta, då jag tror att det speglar vad 
många tror ute i samhället. I enkäten kunde man också tydligt se detta mönster.  På frågan om 
eleven visste varför en person använde vit käpp var det bara en elev som använde andra 
uttryck än blind av de 13 som visste/eller trodde sig veta varför en del personer använder vit 
käpp. Den eleven använde uttrycket ”något med synen”. Just att många tror att man behöver 
vara helt blind för att använda vit käpp är nog vanligt förekommande. Detta i sin tur tror jag 
leder till att många synsvaga som skulle ha behovet av en vit käpp i vissa situationer inte vill 
använda käppen. Wainapel (1989) beskriver också detta problem, en av deltagarna i hans 
studie upplever detta som ett problem och beskriver det som att människor blir 
misstänksamma, men de säger inget, de till och med testar en ibland (s.448).  
 
I klass-samlingarna kom det tydligt fram att det inte diskuterats om olika synnedsättningar 
eller den vita käppen i skolan och de elever som hade kunskaper kring ämnet hade oftast fått 
den kunskapen via andra informationskanaler. Enkäten visar på att stor majoritet av eleverna 
inte visste om att den 15 oktober är Vita käppens dag. Författaren tycker att detta vore en 
ypperlig dag att ta upp detta ämne och aktualisera kunskaperna. Här får man också 
funderingar på hur allmänt känd denna dag egentligen är? Författaren tycker att resultaten 
visar på att eleverna som ingick i studien inte hade någon utbredd kunskap kring den vita 
käppen och situationen för personer med synnedsättning eller blindhet, men att eleverna visar 
på vetgirighet och vill veta mer. Författaren hoppas att skolorna/samhället tar denna möjlighet 
att föra ut kunskaper till eleverna så att förståelsen ökar ute i samhället  
 
Antalet fokusgruppsintervjuer som gick att använda i resultatdelen är för litet underlag för att 
ges någon större vikt i resultatet. Alla intervjuerna påminde mycket om varandra i vad som 
diskuterades och vad som kom fram. Det som kan sägas om intervjuerna som användes i 
resultatdelen är att författaren hade hoppats på mer livliga och öppna diskussioner kring 
ämnet än vad som blev fallet. Författaren/intervjuaren fick styra gruppen mycket mer än vad 
som var tänkt. Detta kan bero på olika saker. Författaren tror att det beror på intervjuarens 
oerfarenhet i denna situation, att eleverna inte tänkt så mycket själva på ämnet, och inte hade 
så mycket kunskap om det samt att sammansättningen i grupperna gjorde att det vissa stunder 
blev lite stökigt och okoncentrerat. Även med de problem som uppstod tycker författaren att 
metoden var relevant och intressant.   
 
Lawenius rapport (1998) beskriver att barn ofta påpekar de praktiska problemen med en 
funktionsnedsättning, som exempelvis vid leken. Detta visade sig tydligt i fokusgrupperna. 
Flera av eleverna tog upp och hade olika funderingar på hur man tillsammans skulle lösa vissa 
praktiska problem ”man kan ju inte springa med den där staven” Flera av eleverna i gruppen 
håller med. Samma kille fortsätter: ”eller jo det kanske man kan om man är jätte duktig” (citat 
från en av fokusgruppsintervjuerna), sedan fortsätter diskussionen kring vad man skulle kunna 
göra i gympasalen och att man kanske kunde använda en pingla om man lekte springlekar. 
Intervjuerna visade också på elevernas vetgirighet, de hade många frågor. Framförallt om 
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praktiska saker, som till exempel hur man klarar av att äta soppa eller att springa när man har 
en synnedsättning eller blindhet. Att det dyker upp våldsassociationer kring käppen kan jag 
som författare inte fördjupa mig i, men det kan kanske vara ett tecken på att man inte vet vad 
den vita käppen är för något och vad den betyder, och då associerar man fritt.  
 
Enkäten och fokusgruppsintervjuerna gjordes i två olika städer (stor olikhet gällande 
befolkningsmängd) i Sverige. Detta gjordes då författaren trodde att det kunde skilja sig i 
resultatet. Denna studie visade inte på någon skillnad i resultaten mellan städerna.  
Anledningen att författaren hade denna tanke var att tron fanns att de elever i den större 
staden kanske sannolikhetsmässigt haft större möjlighet att i vardagen komma i kontakt med 
personer som använder vit käpp. 
 
I ett större sammanhang skulle man kunna säga att resultaten pekar på att samhället inte tar 
sitt ansvar i uppgiften att förmedla kunskaperna som så väl behövs för en förståelse och 
möjlighet att kunna sätta sig in i situationen för personer med synnedsättning eller blindhet. 
Tuttle (2004) refererar till Whitstock, (1968) där han tar upp att attityderna mot blinda sitter 
djupt rotade och är svåra att få ändrade, men att det inte är omöjligt (s.48). Tuttle själv menar 
att information och upplysning är viktigt i detta arbete att förändra negativa attityder till 
positiva. Ytterligare förslag på vad som behövs för en förändring: ”It also requires an 
experiential base, the opportunity to know and interact frequently over a period of time, for 
these attitudes to change” (s.48).  
 
Informationen alternativt bristen på information leder till att påverka den verklighetsbild 
sociala grupper skapar. Denna tolkning visar på en process som hamnar inom sociala 
representationer. Människor skapar sig föreställningar även om de inte har kunskaper eller 
egna erfarenheter kring ämnet och det kan leda till fördomar och fel bilder. Därför är det så 
viktigt med information, diskussioner och kunskap, så vi slipper att fördomar bildas i det 
tysta. Här kommer återigen ett citat från läroplanen Lpo94 ” Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket, 
Lpo 94, s. 3). 
 
Skolorna har en mängd riktlinjer och lagar (se vidare Skolans styrmedel) att följa och de 
åläggs att på ett aktivt sätt arbeta med demokrati och motverka kränkande behandling och 
trakasserier. I detta borde rimligtvis information kring olika funktionsnedsättningar ingå, även 
om inte skolan har elever med den aktuella funktionsnedsättningen. Författaren tycker att det 
borde vara självklart för skolorna att arbeta med dessa frågor då det är ”allmänt” känt det som 
beskrivs i citatet från Attitydskolan: ”Genom kunskap och medvetenhet suddas fördomar för 
det okända ut” ( Attitydskolan, 2011a). Eleverna måste få möjlighet att möta förebilder och få 
relevant information för att få möjlighet till förståelse. Varför kan inte skolorna ha ett stående 
inslag som ger detta?  
 
Föreningen Attitydskolan har ett bra pedagogiskt och lättsamt koncept som också visat på 
positiva tendenser i att vända fördomar till kunskap och förståelse. Har man det som ett 
stående inslag så blir det mycket naturligare och det ”ovanliga” blir inte så konstigt eller 
främmande/skrämmande. En av rektorerna i telefonintervjuerna sa ”- Nytt är främmande, men 
om någon visar hur man bemöter blir det positivt”. Att bjuda in olika organisationer kan också 
vara ett bra alternativ. En av rektorerna föreslog att det skulle arbetas fram ett pedagogiskt 
material som skolorna själva sedan skulle kunna använda. Skollitteraturen behöver också ses 
över då en rapport från skolverket (2007) visar på stora brister i bland annat hur olika 
funktionsnedsättningar framförs. Det behövs fler förebilder för att visa eleverna 
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levnadsvillkoren för personer med olika funktionsnedsättningar. Synskadades Riksförbund 
skulle kunna ta sig ut till skolorna och ha information och eleverna skulle kunna få möjlighet 
att testa käpp med ögonbindel eller fingerad optik. Alternativt kunde flera olika förbund 
samverka kring temadagar på skolorna.  

 

Slutsats 

 

Föreningen attitydskolan (2011) och Tuttle and Tuttle (2004) säger samma sak: Det går att 
vända negativa attityder till positiva. 
 

Låt oss göra det tillsammans.  
 

Skolan bör ta fasta vid att det går att förändra attityder och att “mota Olle vid grind”. Det 
angår alla att samhällsmedborgare får kunskaper kring olika funktionsnedsättningar. Det ska 
inte bara vara tillfälligheter som gör att eleverna får kunskap kring funktionsnedsättningar. 
Åldrarna 7-12 har visat sig vara en bra period för att kunna föra dialog med andra och att få 
lära sig saker om världen och andra människor då barnen i denna ålder har stor potential till 
ett empatiskt förhållningssätt (Sylvander, 1992; Goldinger, 1988).  Litteratur visar också att 
det är viktigt att barnen får möta förebilder som lever med någon form av 
funktionsnedsättning, litteraturen visar att de barn som har möjlighet till denna kontakt visar 
på mer positiva omdömen kring funktionsnedsättningar (Lawenius, 1998; Hill & Rabe, 1994). 
 
Resultaten i alla tre delmomenten i detta arbete visar som sagts tidigare, entydigt på att 
kunskaperna kring den vita käppen och hur situationen ser ut för personer med synnedsättning 
eller blindhet har mer att önska. Tolkningen författaren gjort är att det är tillfälligheter om 
eleverna ska få denna information eller inte, även fast det står mycket tydligt i flera av skolans 
styrdokument att eleverna ska få möjlighet till kunskaper som motverkar kränkningar, 
trakasserier och mobbning. I bland annat FN:s standardregler står det att insatser för att öka 
medvetenheten om funktionshinder bör ingå i utbildningen av alla barn. Man kan givetvis inte 
lägga allt detta ansvar på skolan, men eleverna vistas mycket av sin tid i skolan så någon form 
av strategi och plan bör finnas där, som ger dem grunderna. Författaren anser också att 
massmedierna har ett ansvar att sprida kunskap i ämnet. Här finns ju verkligen möjligheter  
 

Massmedierna kan göra en kraftfull insats för att främja positiva attityder till 
integreringen i samhället av människor med funktionshinder, övervinna fördomar, 
missuppfattningar och vanföreställningar om samt överföra större optimism och för 
väntningar på funktionshindrade människors kapacitet (Unesco, 2006, s.34).  

 
Politikerna har också sitt ansvar, de måste ge skolorna möjligheter och resurser så de kan 
jobba med dessa frågor på ett bra sätt och lika möjlighet för alla elever att ta del av sådana 
kunskaper. En sådan sak kan vara mer ekonomiska resurser men också en översyn av 
läromedel. De har styrmedel såsom förordningar och föreskrifter som de kan använda för att 
förändra (se Skolans styrmedel). En rapport från skolverket visar på att det i de undersökta 
böckerna nästan inte alls tas något ansvar i att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt sätt att 
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förstå eller tala om olika funktionsnedsättningar. Rapporten visar att det närmast aldrig finns 
några beskrivningar av hur det är att leva ett fullgott liv med en funktionsnedsättning 
(skolverket, 2006). 
 

Författaren tror som tidigare sagts att hela samhället behöver hjälpas åt att ge barnen en lagom 
ryggsäck med nyttig och allmän kunskap kring olika funktionsnedsättningar och bemötande, i 
detta inkluderas kunskap kring olika synnedsättningar och den vita käppen. Det är viktigt att 
få ut informationen hur det fungerar och att alla som använder vit käpp inte är helt blinda. 
Detta ökar förståelsen och motverkar fördomar som ibland uppkommer i det tysta. Det 
behöver komma fram positiva förebilder både i massmedia, skola, skollitteraturen och i det 
”vanliga” mötet mellan människor. Författaren tror också att om eleverna får möta det 
”ovanliga” leder det till att det inte blir så konstigt utan det ”ovanliga/annorlunda” blir 
”vanligt”. Detta skulle underlätta för personer med synnedsättning eller blindhet att känna sig 
mindre stigmatiserade och mer förstådda. Detta i sin tur kanske skulle göra det lättare att börja 
använda den vita käppen och underlätta i orientering och förflyttningssituationer.  

Vidare forskning 
Fortsatta arbeten/forskning kring ämnena som tagits upp i denna studie skulle kunna vara en 
observationsstudie alternativt etnografisk studie för att på nära håll studera hur det är att vara 
käppanvändare i dagens samhälle. Undersökningar som visar på vad allmänheten har för 
attityder och kunskaper kring olika synnedsättningar och livssituationen för personer med 
synnedsättning eller blindhet, skulle också vara intressanta. Författaren skulle också kunna 
tänka sig ett arbete att få fram ett bra och enkelt pedagogisk material till skolorna där frågor 
om synnedsättningar, livssituationen för personer med synnedsättning/blindhet, vita käppen 
och olika synskador behandlas. Författaren är också nyfiken på vad en elev som går körskolan 
får för kunskap i vad det gäller den vita käppen och situationen för de med synnedsättning 
eller blindhet i trafiken.  

 

Tackord 
Stort tack till… 

 

• Min älskade familj som stått ut med mig under hela tiden och stöttat och hjälpt 
mig i arbetet. 

• Inger Berndtsson, min handledare. 
• Alla elever, rektorer och lärare som medverkat i min undersökning. 

• Alla som svarat på alla mina frågor. 

• Mina underbara kollegor som stöttat och haft förståelse. 
• Alla som hjälpt mig med korrekturläsningen. 

• Alla som tror på mig. 
 
/Carina Mattsson 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor till rektorer. 
 

1. Får era elever någon information om vad det innebär att vara synskadad? 
 
2. Får era elever någon information om den vita käppen? 
 
3. När/i vilken årskurs får de isåfall denna information och hur är den utformad? 
 
4. Ser ni något behov av att ta upp detta i undervisningen, i vilket ämne skulle det isåfall göras? 
 
5. Vad ser ni som motiv för att informera eleverna om synskadade? 
 
6. Hur tror ni att kunskapen ser ut hos en elev i fjärde klass idag, vad gäller synskadade och den 

vita käppen? 
 
7. Finns det nämnt i den nya resp gamla läroplanen om att skolan ska informera eleverna om vad 

det innebär att vara synskadad? 
 
8. Hur ser ni på skolans ansvar att informera om olika funktionsnedsättningar? 

 
9. Hur upplever ni att attityderna är hos eleverna gentemot de personer som har någon 

funktionsnedsättning? 
 
10. Har ni någon ytterligare kommentar? 
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Bilaga 2 
Enkät 
 
Hej 
Här nedan kommer en del frågor som jag gärna skulle vilja att du svarar på. Jag håller 
på med en undersökning där jag frågar flera fjärdeklasser i olika delar av Sverige. Det 
är helt frivilligt och anonymt (ingen kommer att kunna ta reda på vem det är som svarat 
vad). 
 
   1. Är du en   Tjej    

 
  Kille      
 
 
 

    2. Hur gammal är du? 
 
 
    3. Har du sett någon använda en vit käpp någon gång?  
 
     
    Ja   
 
    Nej 

  
    Vet inte 
      
       
 
    4. Varför tror/vet du att en del personer använder vit käpp? 
 
 

 
 

 
 
 
    5. Visste du att den 15 oktober är den vita käppens dag? 
 
    Ja   
 
    Nej   
 
                                                                                                                     

6. När du tänker på en person med vit käpp, vad får du för tankar då? Här får du 
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skriva ner helt fritt om dina tankar, funderingar och frågor. Ingen kommer att veta 
vem som skrivit vad. 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
7. Har ni någon gång i skolan pratat om handikapp (funktionsnedsättning eller 
funktionshinder)? 
 
                    Ja   
                             
                                  
                    Nej 
     
  
      
                 Vet inte 
 
 
 
 
Tack för att du medverkade i min undersökning. Ha en bra dag! 
 
 
 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
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Bilaga 3 
Brev till skolor 
 
Hej 
 
Jag är student vid Stockholms universitet, där jag läser specialpedagogik. Just nu håller jag på med 
min magisteruppsats och det är anledningen till att jag hör av mig till er. I mitt arbete ingår det att göra 
en enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer i ett antal fjärdeklasser. Jag har slumpmässigt, men 
geografiskt styrt, valt ut ett antal skolor som jag skickar ut en förfrågan till. Min fråga är om ni har en 
fjärdeklass(alt 3-4 eller 4-5) på er skola som kan medverka i enkät och intervju. De datum som är 
aktuella och valbara är 14/4, 15/4, 5/5 eller 6/5. Tidpunkten kan ni styra, men jag är tyvärr styrd till 
dessa datum eftersom jag jobbar. 
 
Så här har jag tänkt mig upplägget: 

1.      Jag träffar klassläraren en stund innan så läraren får titta på enkäten och godkänna att jag 
lämnar ut den till klassen.  

2.      Jag går ut till klassen och förklarar hur det ska gå till. Jag kommer att finnas på plats för 
eventuella frågor från eleverna. Enkäten är helt anonym och det kommer inte att gå och spåra 
varken vilken skola eller vilken person som deltagit. Det rör sig inte heller om något känsligt 
ämne. Jag kan tyvärr inte i detta läge avslöja ämnet, då det eventuellt skulle kunna förstöra 
resultatet.  

3.      Efter att enkäten är gjord vill jag slumpmässigt välja ut fem elever (bland dem som vill), som 
sedan följer med mig till ett grupprum för en fokusgruppsintervju. Detta innebär att jag vill få 
igång en öppen diskussion kring ämnet. Jag kommer bara att styra diskussionen lite grann, så 
att vi inte hamnar utanför ämnet. Jag kommer att göra en bandinspelning för att inte missa 
något under diskussionerna, svaren kommer även här att vara anonyma. Om ni och 
klassläraren vill så skickar jag i efterhand ut brev till föräldrarna vars barn är med på 
fokusgruppsintervjun. Där förklarar jag syftet och frågar om jag får använda materialet i min 
magisteruppsats. Materialet/resultaten från fokusgruppsintervjuerna kommer inte att gå att 
spåra till vilken skola eller vilka elever som deltagit. 

4.      Som avslutning blir det en återsamling för hela klassen där jag kommer visa lite material, ge 
lite information om ämnet och svara på elevernas eventuella frågor.  

 
Tidsåtgången beräknas till 30 minuter för enkäten, max 40 min för de som medverkar i intervjun och 
max 20 minuter för en återsamling för hela klassen. Det skulle vara mycket värdefullt för mig och mitt 
arbete att få komma till er och göra detta. Det kommer också förhoppningsvis ge bra och nyttig 
kunskap åt era elever. Ni kommer givetvis att få ta del av mitt färdiga arbete om intresse finns. 
Jag skickar ut denna förfrågan till sex olika skolor. Jag kommer att kontakta er per telefon i slutet av 
vecka 13 eller början på vecka 14, men ni kan förstås höra av er till mig innan. 
  
Vid frågor eller funderingar, hör gärna av er. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
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Bilaga 4 
Brev till föräldrar 
 
Hej. 
Jag heter Carina Mattsson och är student vid Stockholmsuniversitet där jag läser specialpedagogik 
med inriktning mot syn och synpedagogiskt arbete. Jag håller just nu på med min magisteruppsats och 
i den ingår det att göra en enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer. Jag har idag fått möjligheten 
att utföra detta i ert barns klass med tillåtelse av klasslärare och rektor. Ert barn ville vara med på 
intervjun, och det är jag oerhört tacksam för. Anledningen till detta brev är att jag behöver er tillåtelse 
att använda materialet från intervjun i min uppsats. Jag har gjort en bandinspelning av intervjun, men 
det kommer inte att gå att spåra vilken skola eller vilka personer som deltagit. Det är helt anonymt. Vi 
har i intervjun där det ingick fem elever från klassen diskuterat och pratat om den vita käppen och de 
synskadades situation. Anledningen att förfrågan kommer i efterhand är att information i förhand hade 
kunnat påverka resultatet i undersökningen. 
Jag vore oerhört tacksam om ni ville fylla i förfrågan så fort som möjligt och skicka den i det 
frankerade kuvertet. 
Ring eller maila gärna om ni har några frågor. 
Tack på förhand! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
Förfrågan 
 
 
 
 
Jag_______________________________________________________________(namn)  
 
Godkänner/godkänner inte(stryk under ert svar) att Carina Mattsson får använda materialet  
 
efter en fokusgruppsintervju där mitt  
 
barn_______________________________________________(namn) har deltagit. Jag är helt  
 
införstådd med att det är helt anonymt och att det inte kommer att gå att spåra vem som sagt  
 
vad i intervjun eller vilken skola som deltagit. 
 
Underskrift (av målsman) _____________________________________________________ 
 
Tack för hjälpen. 
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