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Presentasjon

Silje Benonisen

Jobber til daglig med digitale hjelpemidler for personer 

med nedsatt syn eller blindhet.

Masterprosjekt: Små barn med blindhet i et digitalt univers; 

forventninger, utfordringer og muligheter.

Formål: Se nærmere på hvilke forventninger, utfordringer og 

muligheter foreldre og synspedagoger har til digitale verktøy for små 

barn med blindhet.

Intervju av tre foreldrepar og tre synspedagoger
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Presentasjon

Inger Lene Hustuft

I jobben min møter jeg barn med synssvekkelser i barnehagene og 
skolene der de går.

Masterprosjekt: Små barn med synssvekkelser i en digital verden 

Formål: Å kartlegge om barn med moderat og alvorlig synssvekkelse (0 - 5 
år) tar i bruk digitale enheter ved samme alder som normaltseende barn, 
og om det er ulikheter i hvordan digitale enheter brukes. I tillegg ble det 
undersøkt hvem barna bruker digitale enheter sammen med og 
foreldrenes holdning til barnas bruk av digitale enheter. 

Spørreskjema til foreldrene til barn med synssvekkelser som fikk, eller 
hadde fått tjenester fra Statped, fagavdeling syn (32 av 42). 
Kontrollgruppen ble rekruttert fra to barnehager (40 av 94). 
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En digital verden!

Digital kompetanse er viktig for å 
bli inkludert i dagens samfunn

Teknologi kan ikke velges bort! 

Barn begynner å bruke digitale 
enheter tidlig! 

Hvilke digitale ferdigheter bør 
barna ha når de begynner på 
skolen? 

Være med på leken!
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Utvikling av digital kompetanse
hos små barn med 
synssvekkelser og blindhet.

• Begynne tidlig

• Foreldre er viktige rollemodeller

• Kreativ bruk av digitale enheter

• Utnytte de digitale enhetenes 
muligheter for å kompensere for 
synssvekkelsen

• Legge til rette for effektiv bruk av 
digitale enheter i fremtiden
• Bruk av tastaturet
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Barn med moderat 
eller alvorlig 

synssvekkelse 

Presentasjon av funn – Inger Lene

Barna trer inn i en teknologisk verden 
tidlig. Nær halvparten av barna var ett 
år eller yngre første gang de brukte 
nettbrett og smarttelefon

Ingen digitale skiller mellom barn 
med nedsatt syn og barn med 
synssvekkelser: 

Lik tilgang
Tok i bruk ved samme alder
Brukte dem til de samme 
aktivitetene

Foreldrene til barn med 
synssvekkelser var mer positive enn 
foreldre til normaltseende barn
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«Svært positiv til dette grunnet synet hans er så dårlig». 
Far til 4 år gammel gutt med nedsatt syn

«Fint læremiddel. Bruker en del bøker på iPad. Mye fint å forstørre opp!» 

Mor til 5 år gammel jente med nedsatt syn

«Positivt for å trene synet».
Mor til 2 år gammel gutt med nedsatt syn

«Det kan skape en mestringsfølelse, samt skape hyggelige sosiale stunder». 
Foreldre til 4 år gammel gutt med normalt syn

«Kan være et viktig verktøy for han i læring senere, så godt å være kjent med». 
Mor til 4 år gammel gutt med nedsatt syn

7



Bruk av tilgjengelighetsfunksjoner på nettbrett
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Barn med blindhet

Presentasjon av funn - Silje

Erfaring:

Alle barna hadde noe erfaring med digitale verktøy

Selvstendig bruk og synsfunksjon

«Vi brukte det verktøyet (nettbrettet) fordi det var jo 
ingen reaksjon sånn ellers, det var en måte å få en 
bekreftelse på at noe kom igjennom»

Foreldre til gutt med blindhet

Når?

«Hadde det vært at han hadde sett hadde jeg nok 
begrenset det, men nå blir det jo at han skal lære det 
for å bruke det senere.»

Foreldre til gutt med blindhet



«Ja, noen ganger så kan man bli bekymret for at all denne øvingen på 

forskjellige ting tar for mye tid. Da kan vi bli bekymret for at det blir for liten 

tid til de konkrete erfaringene, tilknytning, sosial relasjoner. De er mange 

krav og mange ting de skal kunne»
Fagperson
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Kjennskap og forventninger til digitale verktøy 

for små barn med blindhet

Foreldrene visste noe, og hadde søkt etter informasjon selv.

Både foreldre og fagpersoner har forventninger om at teknologi skal 

gjøre hverdagen lettere for barna deres.

Forventninger om at digitale verktøy kan være med på å inkludere 

barnet i lek.
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Kompetanse

Foreldrene har store forventninger til fagpersoners kompetanse på
område, men har samtidig stor forståelse for at det er et nytt område
for fagmiljøet.

«Vi vil alltid være villig til å prøve, vi legger det bort om det ikke fungerer»

Foreldre til gutt med blindhet

Fagpersonene ønsker mer kompetanse

«Jeg har fått opplæring på skjermleser og tale, men jeg får det ikke helt til. 
Det går rett inn og ut når jeg bare skal holde på med det på egen hånd. 
Nå tror jeg at jeg mangler selvtillit på det. Jeg har nok ikke knekt koden»

Fagperson

«Jeg har ikke noe ønske om å være en brems for barnet, det er litt 
skremmende»

Fagperson
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Informantene er positiv til at barn med blindhet starter med bruk av 

digitale verktøy ved samme alder som seende barn

Viktig at det er en mening og plan for bruken av digitale verktøy

Foreldrene vil ikke ha sammen tidsbegrensning på bruk av digitale 

verktøy som de har på seende søsken

Foreldrene har mange forventninger knyttet til råd fra fagpersoner på 

området

Viktig med digitale erfaringer før skolestart

Fagpersoner ønsker mer kompetanse, ønske om å jobbe tett sammen 

med noen som er godt kjent med verktøyene

Barnehagen som opp læringsarena
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Hva er
nøkkelen til
suksess? 

• Kunnskap

•God planlegging

• Entusiasme
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Book Creator

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-
laringsressurs/sprak-og-tale/book-creator/

Book Creator har mulighet for å sette inn:

Bilder

Tekst

Video

Tale

Musikk

Hyperlenker

Tekst som skrives i boka kan leses opp med syntetisk tale.

Når boka er ferdig kan den overføres til iBooks og legger seg da i iBooks-
biblioteket. Boka kan også skrives ut som Pdf eller sendes som e-post.

Kan også brukes som kommunikasjonsbok mellom hjem - barnehage/skole.

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/book-creator/


SnapType

http://appbibliotek.no/snaptype/

Appen kan brukes til: 

Ta bilde av et skjema, en utfyllingoppgave i en lærebok eller hva som 

helst, og bruk appen til å skrive inn det du ønsker i dokumentet du har 

tatt bilde av. 

Enkel å forstørre opp

Kan både tegne og skrive på dokumentet

Det finnes flere apper som gir omtrent tilsvarende

mulighet, men denne er veldig enkel å bruke.

http://appbibliotek.no/snaptype/


Erle har laget en bok i appen BookCreator



Synstolket bok i BookCreator
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App-er som kan være aktuell for små barn med blindhet

App-er som ikke 

trenger skjermleser for å fungere:

Talking Tom,

ILoveFireWork

Bubbles

https://www.youtube.com/watch?v

=IjITCfCNV9c

App-er laget for små barn med 

blindhet:

Ballyland (sound, magic)

Ulike spill med lyd (Audio

game,  Audio Achery)
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App-er som 
fungerer med 
Voice over

• I Hear Ewe

• Sound Touch/ Video Touch

• Ulike musikkapper
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Bruk av leselist for små 
barn med blindhet

• Hva gjør de andre 
barna i barnehagen?

• Utprøving

• Leselist med 
brailletastatur

• Fordeler/Ulemper?
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Zoom
- eneste måten å forstørre ikonene
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Fargeinvertering
- kan legges lett tilgjengelig 
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«Give brilliant tools to brilliant 
educators and amazing things 

will happen»

Abdul Choen


