
En av gjengen
Veileder for å hindre mobbing blant synshemmede barn og unge

Mirnesa ble utsatt for 
både fysisk og psykisk 
mobbing: Et viktig råd hun 
gir til funksjonshemmede, 
er å tørre å snakke om 
annerledeshetene, for 
eksempel i klasserommet. 
– Og si fra heller en gang
 for mye enn for lite!
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Innledning

Som en oppfølging ønsket Blindeforbundet å 
gjennomføre en egen undersøkelse om mobbing 
blant synshemmede barn og unge. Ut i fra den 
informasjonen vi har fått har vi nå laget en 
veileder for å hindre mobbing blant synshem-
mede elever. Vi fikk innvilget midler fra Utdan-
ningsdirektoratet for dette prosjektet.
 
Denne informasjonsveilederen vil ta for seg 
funnene fra undersøkelsene som vi har fått 
gjennomført gjennom Ipsos om mobbing av 
synshemmede barn og unge. Det er både gjort 
undersøkelser blant synshemmet ungdom i 
alderen 16 til 22 år, og foreldre til synshemmede 
barn. Hele 65 prosent av de unge oppgir at de har 
opplevd å bli mobbet på skolen, og dette må vi 
gjøre noe med.

Heldigvis kan mye gjøres for å stoppe og 
hindre mobbing. Målet med veilederen er å 
hindre mobbing av synshemmede elever, men 
for å kunne gjøre dette er det viktig å kjenne 
til det som skjer i dag. I undersøkelsene har 
ungdommen og foreldrene kommet med 
forslag til mange tiltak som vi håper og tror 
kan hindre mobbing. Tiltakene kan du lese 
mer om i kapittel 4 og 5. 

Målgruppen for veilederen er foreldre, skole-
personell og det pedagogiske støtteapparatet. 
Veilederen skal gi en pekepinn på hvor alvorlig 
mobbing er blant synshemmede barn, hvordan 
man skal håndtere situasjoner knyttet til 
mobbing og hva vi kan gjør for å forbygge. Det 
er ikke bare viktig å ta grep når mobbingen 
faktisk har skjedd, men det er viktig å tenke 
forebyggende og holdningsskapende arbeid, 
både i skolen og på fritiden. På den måten kan 
vi hindre utestenging og mobbing.

Veilederen kan både leses i sin helhet for å få 
oversikt over situasjonen i dag, og det kan slås 
opp på tiltakene og bruke disse som en guide 
for å hindre mobbing.

Norges Blindeforbund takker Statped Sør Øst, 
Norges Blindeforbunds Ungdom og Prosjekt-
gruppen for foreldrearbeid i Norges Blindefor-
bund for mange råd og innspill i arbeidet 
med veilederen. Vi vil også rette en stor takk 
til Utdanningsdirektoratet for finansieringen 
av undersøkelsene og veilederen.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra 
dere som bruker veilederen, slik at vi kan 
utvikle den videre.

For Norges Blindeforbund
Ann-Irene Dæhlin, prosjektleder
Sverre Fuglerud, seksjonsleder

I 2014 gjennomførte Norges Blindeforbund en spørreundersøkelse blant foreldre til 
synshemmede barn om sosial inkludering i skolen. Undersøkelsen tok for seg flere 
aspekter knyttet til sosial inkludering, og mobbing var ett av disse. Undersøkelsen 
viste at hele 40 prosent av synshemmede barn i alderen 8 til 18 år hadde opplevd 
mobbing. Tre av fire av dem mente at det hadde en direkte sammenheng med 
synshemningen, og at skolen ikke gjorde nok for å stoppe mobbingen. 
-
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Gjennom undersøkelsen ønsket vi å 
finne svar på følgende:
• Blir synshemmede barn mobbet?
• Hvor alvorlig er mobbingen?
• Når oppstår mobbingen?
• Hvorfor oppstår mobbingen?
• Hvordan foregår mobbingen?
• Hvor foregår mobbingen?
• Hva fører mobbingen til?
• Hvem mobber?
• Hva gjør skolen i forhold til mobbing?
• Hva gjør foreldrene for å ruste sine barn i  
 forhold til mobbing?
• Hva kan man gjøre for å hindre og 
 stoppe mobbing?

1.1 Kommunikasjon om mobbing

En av de viktigste faktorene for å avdekke mob-
bing er at barna forteller om det de har opplevd 
til voksenpersonell på skolen eller til foreldrene 
sine. Foreldrene og de andre voksenpersonene 
må lytte til barna og ta dem på alvor. De må ikke 
bagatellisere episodene som barna forteller om. 
Dette må tas på alvor og tiltak må settes i gang 
med en gang. Det er viktig at både foreldre og 
skolepersonellet har kommunikasjon med 
barna uten at det oppfattes som avhør, og at 
de involverer barna i hva som skal skje videre.

Undersøkelsen viser at de aller fleste synshem-
mede ungdommene snakker om mobbing med 
foreldrene sine hver dag, eller av og til. Halvpar-
ten av de synshemmede ungdommene sier at 
de har fått informasjon om hvordan barnehagen 
og skolen jobber med mobbing. De aller fleste 
foreldrene fikk vite om mobbingen av barnet 
selv. Halvparten av foreldrene snakker med 
barna sine om mobbing hver dag eller ofte. 
87 prosent av foreldrene til de synshemmede 
barna sier de har vært på møter og fått informa-
sjon om hvordan det jobbes med mobbing i 
barnehagen og på skolen. Tre av fem av foreldrene 
har ikke fått informasjon om hvordan de skal 
håndtere mobbesituasjoner. Nesten 70 prosent 
av foreldrene er ikke redd for å gi barna råd som 
vil forbedre situasjonen. 

Det er viktig at foreldrene tenker igjennom de 
rådene de gir. Det er viktig å prøve og lære det 
synshemmede barnet toleranse, og barnet må 

1.0 Om undersøkelsen 

Norges Blindeforbund fikk gjennomført to undersøkelser gjennom 
Ipsos i juni 2016. Det ble gjennomført 60 telefonintervjuer blant 
synshemmede ungdom i alderen 16 – 22 år og 67 telefonintervjuer 
blant foreldre til synshemmede barn i alderen 8 – 18 år. 
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støttes og læres opp til å takle situasjoner selv. 
Det er foreldrene som må gi det synshemmede 
barnet verktøyene som gjør at de klarer å takle 
erting og mobbing, og klarer å komme seg 
igjennom situasjoner med hodet hevet. Foreldrene 
må være tolerante og sette grenser for hva som 
er akseptabelt og ikke. I denne fasen er det avgjø-
rende at foreldrene ikke trer inn i barnets sted i 
for stor grad. I denne sammenhengen menes at 
foreldrene ikke bør gå fysisk eller verbalt til 
motmæle ovenfor mobberne. Dette vil sannsyn-
ligvis svekke barnets integritet og karakter 
ytterligere ovenfor de som mobber. For stor 
inngripen fra foreldrene kan fort oppfattes som 
overbeskyttende. Argumentasjon på vegne av 
barnet kan med fordel formidles gjennom en 
nøytral part som kjenner utfordringene. For 
eksempel Norges Blindeforbunds likemanns-
apparat eller pedagoger i barnets miljø. Det er 
viktig at foreldrene er gode rollemodeller for det 
synshemmede barnet.

1.2 Viktig med sosialt nettverk

En viktig beskyttelsesfaktor for synshemmede 
barn når det gjelder mobbing er å ha venner og 
et godt sosialt nettverk. Det er viktig å føle 
opplevelse og tilhørighet i gjengen/gruppen, og 
i tillegg ha gode relasjoner til voksenpersoner.

Det å skaffe seg venner kan være en utfordring 
for synshemmede barn. Flere kan oppleve en-
somhet og slite med å få kontakt med medelever. 
For synshemmede barn kan særlig kontaktfasen 
være vanskelig. Da det er vanskelig for dem å 
finne medelevene sine, og ta kontakt med andre 
når man er blind eller sterkt svaksynt. De andre 
barna kan derfor tro at det synshemmede barnet 
er overlegent eller ikke ønsker kontakt med 
andre barn.  

For det synshemmede barnet er det viktig å ha 
både seende og synshemmede venner. Det 

synshemmede barnet kan ha stor nytte av å 
møte barn som er i samme situasjon som dem. 
Leirtilbudet til Norges Blindeforbund er en arena 
hvor man treffer andre synshemmede barn fra 
hele landet og skaffer seg  venner for livet.  

Undersøkelsen viser at syv av ti av de synshem-
mede ungdommene hadde besøk av venner 
ukentlig eller oftere i oppveksten. To av tre syns-
hemmede ungdommer var på besøk hos venner 
ukentlig eller oftere. Drøyt halvparten av de 
synshemmede ungdommene mener de hadde 
like mange eller flere venner enn andre barn. 

En større andel av de synshemmede ungdom-
mene hadde mange flere venner på skolen og i 
nærmiljøet enn i barnehagen. Likevel syntes en 
større andel av de synshemmede ungdommene 
at det var vanskeligere å få venner på skolen enn 
på de andre arenaene. Majoriteten hadde ingen 
synshemmede venner, men de som hadde noen, 
hadde oftest flere enn tre. Tre av fem syntes det 
var viktig å ha synshemmede venner. Ni av ti 
likte veldig eller ganske godt å være med jevn-
aldrende barn i oppveksten. 

1.3 Aktiv fritid

Deltakelse på fritidsaktiviteter bidrar til å skape 
mestring i personlig utvikling og økt fellesskaps-
følelse. Det er derfor viktig at synshemmede 
barn også får deltatt på fritidsaktiviteter på lik 
linje med de andre. Det må fokuseres på at 
aktivitetene kan tilrettelegges, slik at alle får 
deltatt. Det er viktig at foreldrene ikke legger 
føringer for hva det synshemmede barnet kan 
delta på og ikke. Dette må barnet selv finne ut 
av. Mange skoler legger også til rette for eller 
oppfordrer til vennskapsgrupper, familiegrupper, 
elevkvelder og andre sosiale arenaer på fritiden. 
Slike tiltak bygger gode relasjoner og et trygt og 
godt sosialt miljø. Her må det også legges til 
rette for at synshemmede barn får deltatt. 
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Det synshemmede barnet må også bli invitert i 
bursdagsselskap på lik linje som de andre barna. 
Dette er viktig i forhold til å føle seg inkludert og 
som en del av gjengen. Det er viktig at foreldrene 
til barnet tar ansvar for å informere andre foreldre 
om behov for eventuell tilrettelegging. Dette 
vil virke tryggere for andre foreldre. Skal man 
invitere et synshemmet barn i bursdag eller i et 
annet sosialt arrangement, er det en god ide å 
ringe jenta eller guttens foreldre for å spørre hva 
de kan gjøre for at barnet får deltatt på lik linje 
med de andre. 

Synshemmede barn og unge får også mye igjen 
for å møte andre synshemmede barn og unge. 
Sommerleirene til Norges Blindeforbund er et 
flott tilbud, og foreldre som har hatt barn på leir 
oppgir at barna deres har veldig stort utbytte av 

tilbudet allerede fra de er seks år gamle. Statped 
arrangerer klassetrinnskurs hvor synshemmede 
barn i samme alder kan treffes. Dette anbefaler 
Blindeforbundet på det sterkeste at man deltar på. 

Undersøkelsen viser at av de synshemmede 
ungdommene opplevde halvparten ofte eller 
noen ganger, å ikke få være med på lek/aktivitet. 
12 prosent opplevde ofte å ikke få være med på 
fritidsaktiviteter, mens 10 prosent opplevde 
ofte å ikke bli invitert i bursdagsselskap. Blant 
foreldrene til synshemmede barn sier 14 prosent 
at barna deres nesten aldri blir invitert med på 
aktiviteter. 17 prosent opplever nesten aldri å bli 
invitert med i fritidsaktiviteter og 6 prosent blir 
nesten aldri invitert i bursdagsselskap. 
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2.0 Tilrettelegging av skolehverdagen

Undervisningen må tilrettelegges for de syns-
hemmede elevene, og det er viktig at de syns-
hemmede elevene kommer inn i klassemiljøet 
når klassen blir dannet. I tillegg skal de ha mulig-
heten til å arbeide med skoleprosjekter sammen 
med de andre elevene. Skolen skal bry seg om 
alle elevene, og de skal ha et godt system der de 
passer på at ingen blir utelatt. 

For de synshemmede barna er det viktig med 
gode fasiliteter og god tilrettelegging av skolemil-
jøet. Lærerne må se og lytte til elevenes behov, og 
ha god kontakt med de foresatte til det synshem-
mede barnet. Det er viktig at lærerne følger ekstra 
med på elever som har nedsatt syn i forhold til hva 
som skjer i klassemiljøet. For synshemmede elever 
er det avgjørende med mer synlige lærere eller 
voksenpersoner ute i friminuttene.

De synshemmede elevene må inkluderes i miljøet 
på skolen og de må kunne få være med på aktivi-
teter i fellesskap med de andre barna. Deres 
foresatte må også inkluderes. Det er viktig med et 
miljø på skolen som gjør at alle barn trives. Alle 
må bidra til at det skapes gode miljøer i klassen. 
Både elever, lærere og foresatte er alle ansvarlige 
for at barna føler seg trygge og inkludert.

De voksne på skolen må tørre å ta tak i mobbing 
med en gang det oppstår. Skolen må ha bestemte 
voksne som tar tak i situasjonen der og da. Det er 
viktig at de voksne bryr seg, viser omsorg og lytter 
til elevene. De voksne på skolen må ha kunnskap 

og kompetanse om konfliktløsning og håndtering 
av mobbesaker. Slik det er i dag er det for få 
voksne i forhold til elever. Det er viktig med flere 
ressurser i skolen og flere lærere som kan gi god 
nok oppfølging til de som trenger det, slik at alle 
barna føler seg trygge. Lærerne må være trygge 
på seg selv og ha kontinuerlig dialog med og lytte 
til elevene. Det er avgjørende at lærerne tar tak 
i problemet med en gang noen har opplevd 
krenkende handlinger. Mobbing må tas på alvor 
og de som mobber må også ivaretas og følges opp.

2.1 Friminuttene en stor utfordring 
for mange

Mange synshemmede elever har vanskeligheter 
med å orientere seg ute i skolegården, og å skaffe 
seg den oversikten som trengs for å delta i leker 
og aktiviteter. Seende barn har ofte en mer spon-
tan lek enn barn med synshemninger. Å ha en 
ledsager eller ekstra voksenperson kan være en 
nøkkelressurs for det synshemmede barnet. I 
tillegg er mobilitetstrening viktig for å gi det 
synshemmede barnet oversikt over uteområdet, 
vite hvor lekeapparatene er og hvordan skolegår-
den faktisk ser ut. Dette vil føre til at barnet lettere 
finner frem til medelever i lek og aktivitet. I tillegg 
er det viktig at barnet øver seg på å leke slik at 
det blir enklere å komme inn i aktiv lek med 
medelevene. Det er alltid enkelte leker som er 
populære hos elevene og som det er viktig at også 
det synshemmede barnet tar del i. Organiserte 

Lærerne må presisere at mobbing ikke er en akseptert oppførsel. Det er 
viktig at elevene har forståelse for hverandre, uansett hvilken situasjon de 
er i. Lærerne har et ansvar for å påse at alle får være med i de aller fleste 
aktiviteter ved å tilrettelegge slik at det er mulig for det synshemmede 
barnet å delta også. Barn med synshemning er like forskjellige som alle 
andre barn. Hver enkelt har sine personlige forutsetninger og behov. Skole-
hverdagen må derfor formes og utvikles med henblikk på hver enkelt elev. 
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aktiviteter gir lek og moro for alle barn. Organise-
ring og tilrettelegging skaper vennskap, og fysisk 
aktivitet og kan være en viktig ressurs for å hindre 
mobbing i skolegården. Trivselslederprogram, der 
enkelte elever organiserer aktiviteter i friminuttet, 
er en god ramme for å inkludere alle barna.

Blant de synshemmede ungdommene hadde en 
av tre mange å være sammen med i friminut-
tene, mens fire av ti hadde få eller ingen. Flere av 
de synshemmede ungdommene hadde opplevd 
å bli utelatt i friminuttene. To av fem var alene, 
mens en av fem var mye inne eller hadde en 
voksen med seg. Av de synshemmede ungdom-
mene var hele 40 prosent mye alene i friminut-
tene. Disse sier også at det er i friminuttene 
erting og mobbing oftest forekommer.

Foreldrene til synshemmede barn sier at barna 
deres har blitt utelatt i størst grad fra aktiviteter i 
friminuttene. Foreldrene til synshemmede barn 
sier også at det er i friminuttene at erting og 
mobbing forekommer oftest. 

2.2 Mange får fritak i fag og tas ut av timer

Fritak i enkelte fag og spesielle undervisnings-
opplegg utenfor klasserommet og klassefelles-
skapet virker ekskluderende og vil ofte svekke den 
synshemmede elevens faglige utvikling og læring. 
Det synshemmede barnet må inkluderes fullt inn i 
alle fag og all undervisning i klasserommet på lik 
linje som alle de andre elevene. Det finnes konkre-
te tilfeller hvor det er formålstjenelig å avvike fra 
en slik hovedregel. Hensynet til læringsutbytte i 
en konkret sammenheng og elevens beste kan tilsi 
at den synshemmede eleven bør gis enkelte tilbud 
utenfor klasserommet. Terskelen for å ta eleven ut 
av klasserommet skal være høy. 

Flere synshemmede elever tilbringer mye av 
skoletiden sin i egne tilrettelagte grupper, utenfor 
det ordinære klasserommet. Dette kan føre til at 
eleven opplever mindre tilhørighet til klassen, og 
omvendt. Relasjonene til medelever blir dårligere, 
noe som kan få konsekvenser for sosial læring 
som ofte tilegnes i mer uformelle situasjoner.

60 prosent av de synshemmede ungdommene 
oppgir å ha blitt tatt ut av fellesundervisningen. 
Jo svakere synsgrad, jo oftere oppgir ungdom-
mene å ha blitt tatt ut av fellesundervisningen, 
og jo flere timer oppgir de å ha hatt utenfor 
klassen. Videre viser undersøkelsen at 40 prosent 
av de unge har fått fritak fra undervisningen i 
minst ett fag. Norsk sidemål, engelsk, matte, 
gym og norsk hovedmål er de fagene som det 
oftest gis fritak i. Her kan det se ut som om 
det ofte er skolen som tar initiativ til slike fritak, 
og at det like mye er for å spare ressurser som 
at dette er riktige valg for den synshemmede 
eleven. Ved fritak i enkelte fag er det viktig å 
være oppmerksom på at adgang til studieretnin-
ger senere blir stengt.

2.3 Mobbing fanges ofte ikke opp

Et problem er at lærerne ofte kaller mobbing for 
erting og sier at barn er barn, og derfor blir barna 
ofte ikke tatt på alvor når de sier i fra at de har 
opplevd mobbing i skolehverdagen sin. 

Det er viktig at lærerne eller andre voksenperso-
ner på skolen tar grep med en gang de ser tegn 
til dårlig oppførsel og mistrivsel blant elevene. En 
åpen og inkluderende skole er et godt verktøy 
mot mobbing, og det er viktig at lærerne viser 
elevene respekt og snakker med dem. Elevene 
må bli sett, hørt og tatt på alvor. Det er viktig at 
skolen arbeider systematisk for å skape gode 
relasjoner og klassefellesskap for alle elever, også 
de med synshemning. 

Skolen er den klart mest vanlige arenaen for 
mobbing blant synshemmede ungdommer. 95 
prosent av ungdommene svarte at mobbingen 
skjedde i skolegården, mens 51 prosent svarte at 
mobbingen skjedde i klasserommet. Klasseka-
merater er de som mobber oftest, etterfulgt av 
eldre barn. Mobbingen begynte oftest i 1. til 4. 
klasse. Skolen satte kun i gang tiltak i et av fire 
mobbetilfeller blant synshemmede ungdom. I 
over halvparten av tilfellene oppdaget ikke 
skolen eller lærerne mobbingen. Som oftest ble 
lærerne involvert for å løse mobbesakene. I de 
fleste tilfeller gjorde skolen ingenting. Når noe 
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ble gjort snakket de oftest med elevene. En av 
fire mener at tiltakene skolen satte i gang 
fungerte, mens færre mente de fungerte delvis. 
Skolen var ikke i dialog med foreldrene om 
tiltakene i cirka halvparten av tilfellene. Halv-
parten av de synshemmede ungdommene sier 
de har fått informasjon om hvordan skolen 
jobber med mobbing.

Også foreldrene til synshemmede barn oppgir 
at skolen er den klart mest vanlige arenaen for 
mobbing. 91 prosent av foreldrene  som svarte at 
barna deres var blitt mobbet, sa at mobbingen 
fant sted i skolegården, mens 57 prosent svarte 
at barnet deres hadde opplevd mobbing i klasse-
rommet. 

Mobbingen blir primært utført av klassekamera-
ter og andre elever. I likhet med ungdommen sier 
de foresatte også at mobbingen oftest starter fra 
1. til 4. klasse. Dette er viktig informasjon, da det 
er i denne alderen mange blir usikre i møte med 
annerledeshet og hvor de barna er svært motta-
kelige for å utvikle prososiale holdninger. Dersom 
lærere har fokus på psykososiale miljøfaktorer 
vil barna ha gode forutsetninger for å respektere 
og akseptere forskjeller. Det handler om å avmys-
tifisere, samt om å fremme forståelse, støtte 
og empati. Slik innsats vil komme alle elever og 
hele læringsmiljøet til gode. Det vil også øke 
forståelsen for hva den synshemmede eleven 
og andre med ulike funksjonsnedsettelser 
faktisk mestrer på egenhånd. Det vil igjen kunne 
fremme betingelser både for selvstendighet og 
naturlig bistand elevene i mellom. 

Halvparten av de foresatte sier at skolen snakket 
med de andre elevene for å løse mobbingen. I 
over halvparten av tilfellene oppdaget ikke 
skolen eller læreren mobbingen. Seks av ti sier at 
skolen tok opp mobbingen med elev og foreldre 
for å få den stanset. I halvparten av tilfellene 
tok mobbingen slutt grunnet tiltak fra skolen. 
60 prosent opplyste at det ble satt i gang tiltak 
av skolen, mener tiltakene fungerte godt. Halv-
parten sier at skolen var i kontakt før tiltaket ble 
iverksatt. 87 prosent sier de har vært på møter 
eller fått informasjon om hvordan skolen jobber 
med mobbing 

I forhold til å forebygge mobbing i skolen er det 
viktig med aktivt, men diskret tilsyn ved alle 
oppholdssteder hvor elevene er. Det må ytes 
mere tilsyn i skolen og flere som går rundt i 
friminuttene, slik at elever ikke faller utenfor og 
for at mobbing oppdages i tide, slik at man kan 
gjøre noe med det. Dette er avgjørende for 
læringsmiljøet og det fremmer virkemidler for å 
stoppe mobbing. Det er viktig med jevnlige 
elevundersøkelser med mobbing som tema. Det 
er viktig at skolen har en tydelig plan for tiltak 
som skal iverksettes både før og etter at mob-
bing er konstatert.  I tillegg skal det finnes en 
tiltaksplan for å følge opp elever og foreldre som 
har vært involvert i mobbesaker.

Det er viktig at det synshemmede barnet, med 
eller uten bistand, gir informasjon til klassen om 
synshemningen sin. Medelevene bør få en forstå-
else av synshemningen og en erfaring i forhold 
til det å ikke kunne se. Dette er viktig i forhold til 
å hindre stigmatisering av barnet som har en 
synshemning. La medelevene få prøve hvordan 
det er å bevege seg rundt med bind for øynene, 
eller ha på seg simulatorbriller som indikerer ulike 
synshemninger. På denne måten kan de erfare 
hvordan det er å ha en synshemning. 

Lærerne har et stort ansvar for å tilrettelegge og 
organisere aktiviteter der alle elever er inkludert. 
For det barnet det gjelder må det tilrettelegges 
for aktiviteter i gymtimer etc, slik at eleven ikke 
føler seg så annerledes på grunn av handikappet 
sitt. Alle barn, også synshemmede, ønsker å 
passe inn og være en del av fellesskapet. Årsaken 
til mye erting og mobbing kan bero på misforstå-
elser, og at folk blir sett på som annerledes er 
årsak til mye mobbing og erting.  

Det er viktig at skolen er positivt inkluderende 
og oppsøker informasjon om hvordan de tilrette-
legger best mulig på barnets nivå. Enkle tilrette-
leggingsbehov kan være at de voksne i skolen 
benytter seg av refleksvester når de går rundt, 
slik at de synes godt. Baller med sterke farger og 
lyd er også utmerket, fordi da kan den som har 
en synshemning også delta i ulike ballspill 
sammen med de andre barna.
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3.0 Uskyldig erting er ofte mobbing

Undersøkelsen viser at 89 prosent har opplevd 
det som ofte ses på som erting. Det kan være at 
noen setter en hindring i veien for deg så du 
faller, at medelever flytter på tingene dine så du 
ikke finner de igjen, eller at de går i fra deg i en 
situasjon der du ikke vet hvor du befinner deg. 
Alt kan være uskyldig ment, men dessverre kan 
det også ofte være bevisste handlinger. Da er det 
viktig at det tas grep før det utvikler seg, og at 
det ikke bagatelliseres som barnestreker. 

Undersøkelsen viste at to av tre ungdommer 
hadde snublet over ting som er satt i veien. 
Foreldrene til synshemmede barn opplyser om 
det samme tallet, og at barna deres også bare 
har blitt forlatt av sine medelever. Skolegården er 
det vanligste åstedet for disse handlingene.

Av ungdommene har en av tre fått kommentert 
utseendet sitt, mens en av fem har fått kommen-
tert klærne sine. Det kan være ekstra vanskelig 
for blinde og svaksynte barn og unge å kle seg 
riktig og sminke seg uten at det blir mye søl. Det 
kan derfor være nyttig å ha en god venn eller en 
voksenperson som kan se og opplyse om alt ser 
greit ut.  

3.1 To av tre synshemmede elever har 
blitt mobbet

Elevundersøkelsen som gjennomføres i den 
Norske skolen definerer mobbing som følgende: 
«Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller 
ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot 
en elev som har vanskelig for å forsvare seg. 
Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende 
måte er også mobbing». 

Det er godt dokumentert at funksjonshemmede 
barn med særskilte opplæringsbehov har en 
betydelig høyere risiko for å bli mobbet og være 
involvert i mobbesaker. Dette er ikke så rart da 
flere synshemmede barn opplever å bli plassert 
utenfor fellesskapet fra første dag på skolen. Det 
synshemmede barnet vil også være ekstra sårbar 
for effekten av krenkende atferd og mobbing, 
fordi det gjerne skiller seg ut på den ene eller 
andre måten. Et annet problem er at barnet kan 
ha svakere forutsetninger for å skjønne hva det 
faktisk har blitt utsatt for, samt å formidle sine 
opplevelser knyttet til krenkende handlinger 
og mobbing. Det å bli sosialt godtatt av jevnal-
drende er en nøkkelfaktor for det synshemmede 
barnet for å hindre mobbing.

Undersøkelsen viser at to av tre ungdommer har 
opplevd mobbing, hvorav halvparten karakterise-
rer mobbingen som veldig eller ganske alvorlig. 

For synshemmede barn kan også erting oppleves like alvorlig som 
mobbing. Utgangspunktet for disse handlingene er ikke nødvendigvis 
ment ondsinnet, men kan være å bare ha det litt morsomt. Mange 
synshemmede barn ser ikke humoren på lik linje som de andre barna 
og kan oppfatte dette som mobbing. 
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41 prosent ble mobbet mesteparten av oppveksten 
og tre av fire ble mobbet i over ett år. De fleste av 
ungdommene mener at mobbingen hang 
sammen med synshemningen. De aller fleste 
snakket om mobbing med foreldrene sine hver 
dag eller av og til. Mobbingen har ført til varierte 
konsekvenser for mobbeofrene. En av fire mener 
mobbingen påvirker situasjonen i hjemmet i stor 
eller noen grad. Nesten ingen har opplevd mob-
bing i blindemiljøet. En av ti oppgir at de har 
vært med å mobbe andre. 

En av tre av foreldrene til synshemmede barn sier 
at barnet deres har opplevd mobbing. Fire av fem 
mener mobbingen var veldig eller ganske alvor-
lig. Halvparten sier at mobbingen varte i mer enn 
ett år, mens 30 prosent sier den fortsatt pågår. 
De aller fleste fikk vite fra barnet selv at barnet 
deres ble mobbet. Så godt som alle mener mob-
bingen hang sammen med barnets synshem-
ning. Størst andel mener mobbingen hadde 
sammenheng med synshemningen, fordi barnet 
ikke kan være med på alle aktiviteter. Nesten 
ingen mener barna har opplevd mobbing i det 
synshemmede miljøet. Kun 4 prosent oppgir at 
barnet deres har vært med på å mobbe andre. 
Halvparten snakker med barna sine om mobbing 
hver dag eller oftere. Tre av fem har ikke fått 
informasjon om hvordan mobbesituasjoner skal 
håndteres. 61 prosent sier mobbingen har ført til 
at barnet har isolert seg, mens 30 prosent sier 
det har fått angst eller depresjon. Mer enn 40 
prosent sier mobbingen påvirker situasjonen i 
hjemmet i meget stor grad.

3.2 Hva kan man gjøre for å 
forhindre mobbing

De fleste tenker på tiltak når mobbingen har 
oppstått. Det er viktig å tenke proaktive tiltak, 
slik at mobbingen ikke oppstår i utgangspunktet. 
Forebyggende og holdningsskapende arbeid er 
svært viktig for å motvirke mobbing.

Viktige tiltak for å hindre mobbing er:
• Et godt læringsmiljø: Skolen må legge til rette 

for et godt læringsmiljø for alle elever, også de 
synshemmede barna. Fag og aktiviteter må 
tilrettelegges slik at de synshemmede barna 
får deltatt på lik linje som de andre. 

• Fortrolige voksne – nøkkelpersoner: Disse 
personene er viktig for at det synshemmede 
barnet skaper trygge rammer.

• Trening og styrking av sosiale ferdigheter: Barn 
med synshemninger må trene på sosiale 
ferdigheter, slik at de klarer de samme tingene 
som barn i samme alder. ADL opplæring er 
viktig slik at de kan være med på det samme 
som andre barn. Innen ADL (activity daily 
living) gis det blant annet trening i å spise med 
kniv og gaffel, sminke seg, lære å bruke hjelpe-
midler og øve inn teknikker på kjøkkenet.

• Trivselsledere på skolene: Trivselsledere må 
påse at alle barna deltar i lek og aktivitet, og 
arrangere organiserte aktiviteter slik at det blir 
enklere for alle å delta. 

• Leirtilbudet hos Norges Blindeforbund: Det er 
viktig at barn med synshemninger treffer 
andre barn i samme situasjon. Utfordrende 
aktiviteter og lek gjør at barna føler glede, 
vekst og mestring når de er på leir.  

• Normalisering: Foreldrene må bidra til å  
normalisere det synshemmede barnet mest 
mulig, slik at det blir sett på som en ressurs  
og ikke et annerledes barn. 

Venner og et godt sosialt nettverk er viktige 
beskyttelsesfaktorer i forhold til å forebygge 
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mobbing. Den synshemmede må føle seg sosialt 
integrert i miljøet. Støtte fra jevnaldrende og et 
godt sosialt miljø på skolen bidrar til å skape et 
godt miljø og dermed motvirke dannelse av en 
mobbekultur. I tillegg til å virke beskyttende når 
mobbingen allerede har oppstått, har den syns-
hemmede noen i nettverket sitt å henvende seg 
til for støtte. 

Viktige forebyggende tiltak mot mobbing er å 
skape trygge og gode læringsmiljøer for barn og 
unge der voksne er til stede og hvor det skapes 
gode relasjoner. Det er viktig å ha et nettverk av 
både venner og voksenpersoner. Det er viktig å 
snakke om mobbing både hjemme, på skolen og 
på andre områder hvor barn og unge deltar.

3.3 Mestringsteknikker i forhold  
til mobbing

Mestringsteknikker som kan være til hjelp 
dersom du eller barnet ditt opplever mobbing:
•  Umiddelbar varsling, som gjentas dersom det 

er nødvendig. I flere tilfeller har det tatt tid før 
mobbing er blitt tatt på alvor, og det er viktig 
at de som varsler ikke gir opp, men fortsetter å 
gjøre dette, til det er gjort grep og mobbingen 
opphører.

•  Oppsøk situasjoner som bidrar til positiv 
tenkning og godt humør. Man kan for  
eksempel engasjere seg i idrett, politikk,  
organisasjonsarbeid eller annen aktivitet.

•  Oppsøk mennesker som kan være til hjelp og 
støtte, det være seg venner, bekjente eller 
familie.  Det er viktig å ha noen å snakke med, 
og dette kan også være fagpersoner som helse-
søster, miljøarbeider, psykolog eller en som er 
tilgjengelig gjennom hele skoledagen, hvor man 
bare kan banke på når behovet melder seg.

•  Åpenhet i klassen er viktig, og det å bruke tid på 
å snakke om både mobbing og synshemning, 
kan ha positiv virkning på klassemiljøet generelt.

•  Sikre oppfølging omkring den som utfører 
mobbingen. Kartlegg deres livssituasjon og 
behov, og tilby samtaler og aktiviteter som  
gir gode opplevelser og mestring. Det er viktig 
at det lages trygge rammer, både for den som 
har opplevd mobbingen og de som utfører 
mobbingen.
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4.0  Tips og råd fra ungdom med synshemminger 

For å unngå mobbing svarte ungdommene at 
følgende er viktig:
• Åpenhet, informasjon og samtaler er viktig  

for å forebygge mobbing.
• Fokus på toleranse og inkludering.
• Skolen må samarbeide og ta mere ansvar i 

forhold til mobbing. 
• Ungdommen må være snille mot hverandre  

og behandle hverandre bra. 
• Det må fokuseres på tilrettelegging og  

forebyggende tiltak. 
• Det må være en klar holdning fra de voksne og de 

må ha fokus på konsekvenser knyttet til mobbing.
• Det synshemmede barnet må ikke skille seg ut 

og holde seg unna mobberne. 
• De voksne må ha dialog med barna om mobbing. 
• Foreldre må samarbeide med skolen og barna, 

og ta mer ansvar i forhold til å følge opp barna 
sine for å hindre mobbing. 

• Voksen tilstedeværelse på alle områder hvor 
barna ferdes for å påse at alle blir inkludert og 
ingen faller utenfor. 

• Det synshemmede barnet må kontakte en 
voksen når man opplever mobbing. 

Alle må behandles likeverdig, og det må skapes 
aksept for at alle er forskjellige, også i forhold 
til ulike synshemninger. Det er viktig at syns-
hemmet ungdom eller noen fra Blindeforbundet 
kan komme på skolen og forklare medelever og 
skolen hva det betyr å se dårlig, og hvordan 
skolen kan tilrettelegge for den synshemmede 
eleven, slik at vedkommende har mulighet til å 
delta på lik linje som de andre barna. 

Det synshemmede barnet ønsker ikke å skille 
seg ut eller føle seg annerledes i forhold til de 
andre. Det er derfor viktig at tilpasninger og 
tilrettelegging skjer på en naturlig og diskret måte. 
Støtteapparatet rundt barnet må også være klar 
over dette. 

Å gi folk informasjon er det beste våpenet i for å 
forebygge mobbing. Det synshemmede barnet 
må være åpen om synshemningen sin og vise 
andre hvordan de løser ting. Han eller hun må si 
ifra om mobbing med en gang det oppstår og 
det må tas tak i med en gang. De voksne må 
følge ekstra med og ta en alvorlig prat om temaet 
med barna. Det er viktig å prate sammen og 
finne løsninger, slik at alle barna har det bra. 

For at risikoen for å bli mobbet skal bli mindre 
svarer ungdommen at følgende er viktig:
• Fokus på toleranse og inkludering av alle barn. 
• Åpenhet, informasjon og samtale er viktig for å 

forebygge mobbing.
• Skolen må samarbeide og ta mer ansvar i 

forhold til mobbing. 
• Det må være fokus på tilrettelegging og  

forebyggende tiltak. 
• Det må være en klar holdning fra de voksne  

om at mobbing ikke er akseptabelt, samt fokus 
på konsekvenser. 

• Det synshemmede barnet må ikke skille seg ut 
og holde seg unna mobberne. 

• Voksen tilstedeværelse på alle steder hvor barn 
oppholder seg.

• Det synshemmede barnet må kontakte en 
voksen når man ser eller opplever mobbing.

• Barnet bør overse ertingen eller den uønskede 
atferden og heve seg over det, vel å merke 
dersom det ikke blir stadige gjentakelser.

• Foreldre må samarbeide med skolen og barna 
og ta mere ansvar. 

• Kurs, opplæring og fokus på kunnskap i forhold 
til mobbing. 
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Det er viktig at man tenker på å inkludere alle, 
også inkluderer barn med synshemning så tidlig 
som mulig. Barna må læres at vi alle er forskjel-
lige helt fra barnehagen. Skolen skal være en 
arena for inkludering, og lærerne må påse at 
klassen er sammensveiset ved å finne aktiviteter 
som passer for alle, slik at ingen faller utenfor 
det sosiale læringsmiljøet. I tillegg må det være 
nærvær av voksne i friminuttene og i skole-
gården som sikrer at alle barn deltar i lek og 
at det ikke blir grobunn for mobbing. 

Det er viktig at man sier i fra med en gang om 
man opplever mobbing. Det er viktig at man tør 

å ta det opp med foreldre eller andre voksne, slik 
at det blir gjort noe med en gang og man finner 
en løsning på problemet. Det er viktig at det 
synshemmede barnet snakker åpent om sitt 
handikap, slik at man fjerner annerledeshets-
faktoren, og at det ikke oppstår misforståelser 
som fort kan føre til mobbing. Foreldre og lærere 
må presisere at mobbing ikke er akseptert. Det er 
viktig at både foreldre og skolen tidlig slår hardt 
ned på skjellsord og utestenging.



14 15

5.0 Tips og råd fra foreldre til synshemmede barn 

For å unngå mobbing svarte foreldrene til de 
synshemmede barna at følgende er viktig:
• Åpenhet, informasjon og samtaler er viktig for 

å forebygge mobbing. 
• Skolen må samarbeide og ta mere ansvar i 

forhold til inkludering av synshemmede barn, 
og skape et inkluderende miljø som hindrer 
mobbing.

• Foreldrene må selv ta mer ansvar gjennom å 
snakke med barnet sitt om mobbing, samt å 
lære dem teknikker for å mestre møte med 
uønsket atferd som kan utvikle seg i retning  
av mobbing. 

• Foreldrene og skolen må ha en 
 vedvarende dialog.  
• Det må være fokus på toleranse og 
 inkludering i skolen for å hindre at  

synshemmede barn blir utestengt.
• Det må gis kurs og opplæring til voksen- 

personell på skolen for å mestre inkludering  
og tilrettelegging for synshemmede barn.

• Det må være en klar holdning fra de  
voksne i forhold til mobbing, samt fokus på 
konsekvenser knyttet til mobbing. 

• Det må fokuseres på tilrettelegging og  
forebyggende tiltak i forhold til mobbing.

• Det er viktig å gi elevene øvelser i hvordan  
det er å være blind eller svaksynt, slik at de får 
forståelse for det synshemmede barnet.

• Det er behov for voksen tilstedeværelse på alle 
områder hvor barna oppholder seg for å sikre 
deltakelse av alle barn og at ingen blir utestengt.

• Blindeforbundet må besøke skolene for å gi 
informasjon og kunnskap til personalet på 
skolen.

Det sosiale nettverket må styrkes. Det er viktig 
for det synshemmede barnet å ha venner og føle 
tilhørighet i en sosial gruppe. Det er viktig at 
foreldrene er aktive og inviterer barn hjem, og 
legger til rette for at det synshemmede barnet 
kan være med på aktiviteter. Skolen må også 
oppfordre til at alle blir invitert med på aktiviteter 
som for eksempel bursdagsselskap.
 
Det synshemmede barnet må være åpen om sin 
synshemning og ikke hemmeligholde den. Det er 
viktig at det synshemmede barnet er åpen 
ovenfor omgivelsene sine fra dag en for å skape 
forståelse og hindre misforståelser. Foreldrene 
må også være åpne om synshemningen til sitt 
synshemmede barn, og snakke om dette med 
klassen og foreldrene til medelevene, og svare  
på det folk lurer på. Det er greit for utenforstå-
ende å vite at grunnen til at det synshemmede 
barnet ikke hilser ikke er fordi han eller hun er 
uhøflig, men fordi vedkommende ikke ser. Dette 
vil skape forståelse og aksept hos medelevene og 
føre til mindre erting og mobbing. 
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For at risikoen for å bli mobbet skal bli mindre 
svarer foreldrene til synshemmede barn at 
følgende er viktig:
• Åpenhet, informasjon og samtaler er viktig for 

å forebygge mobbing.
• Det må være fokus på toleranse og inklude-

ring, slik at de synshemmede barna blir  
inkludert på lik linje med de andre barna. 

• Foreldre og skolepersonell må ha dialog med 
barna om mobbing. 

• Skolen må samarbeide med foreldrene og 
barna, og ta mer ansvar i forhold til mobbing. 

• Det er viktig at foreldrene styrker barnas 
selvtillit. 

• Foreldre må samarbeide med skolen og  
barna og ta mer ansvar i forhold til mobbing 
og lære barna mestringsteknikker for å takle 
mobbesituasjoner.

• Det må fokuseres på tilrettelegging og  
forebyggende tiltak i forhold til mobbing. 

• Det må være voksen tilstedeværelse på alle 
områder hvor barna oppholder seg slik at alle 
deltar i lek og sosiale settinger og ingen blir 
utestengt. 

• Oppfølging og samarbeid er viktig i forhold til 
å forebygge mobbing.

• Kurs, opplæring og fokus på kunnskap blant 
skolepersonellet er viktig for å hindre mobbing.

I forhold til å redusere risikoen for å bli mobbet er 
det viktig at alle voksne er klar over at de har et 
ansvar og at de tar dette ansvaret på alvor. Det 
må foregå en dialog i klassen med både elever og 
lærere for å spre bevissthet i forhold til mobbing.  
Det må legges til rette for felles aktiviteter som 
skaper mestringsfølelse for alle elevene. Skole-
personell bør delta på kurs i regi av Statped, 
hvor synspedagoger kommer og kurser skolens 
personale, og gir informasjon om hvordan de skal 
tilrettelegge hverdagen for det synshemmede 
barnet og skape inkludering av alle barn i det 
sosiale miljøet på skolen. Skolen bør sette fokus 
på forebyggende og holdningsskapende arbeid i 
forhold til mobbing.  

Rollespill kan være et godt virkemiddel for å få 
elevene til å sette seg inn i ulike situasjoner 
knyttet til mobbing. Både skolen og foreldrene 
må oppfordre til at alle skal bli invitert med på 
aktiviteter og arrangementer. Foreldrene bør 
også ta initiativ til å invitere det synshemmede 
barnet til aktiviteter også på fritiden. 

Det er viktig at det synshemmede barnet ikke 
gjøres annerledes, barnet må få være den de er, 
og må få lov til å prøve og feile. Det er viktig at 
det synshemmede barnet er åpen om sin syns-
hemning og svare på spørsmål fra medelever. 
Ved at medelever får informasjon om synshem-
ningen og hvilke begrensninger den setter, er det 
lettere for dem å forstå hvordan en synshemning 
arter seg. Lærerne må ha kunnskap i forhold til 
hvordan de danner gode sosiale relasjoner også 
for det synshemmede barnet. Det er viktig at de 
ikke overlater dette ansvaret til medelever. Det er 
også viktig at lærerne bestemmer hvem som skal 
sitte sammen og arbeide sammen, slik at elevene 
blir i stand til å samarbeide med ulike personer. 
Skolen må sette i gang konkrete tiltak i friminut-
tene, med tilstedeværelse av voksenpersoner 
som følger med på hva som faktisk foregår i 
skolegården. 
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Det er viktig at foreldrene tar følelsene til det 
synshemmede barnet på alvor og forsøker å 
legge til rette for at barna kan bli trygge på seg 
selv. Det er viktig at det synshemmede barnet 
har en voksen å kunne gå til. Det er viktig at man 
arbeider for å normalisere det synshemmede 
barnet som blir sett på som annerledes. Det er 
viktig at alle blir inkludert og at det tilrettelegges 
for likestilt deltakelse for alle barn.

Foreldrene til det synshemmede barnet skal 
forsøke å ta tak i saken og ha en dialog med 
barnet sitt for å ruste det til å kunne møte mob-
besituasjoner. Foreldrene må lære barnet å 
akseptere seg selv og gjøre det trygg på seg selv 
og styrke selvbildet. Foreldrene må hjelpe det 
synshemmede barnet med å bygge opp selvtil-
litt, og innse at alle er forskjellige, og at de er 
bra nok som de er. En viktig faktor er at det 
synshemmede barnet deltar på aktiviteter som 
gir mestringsfølelse og økt selvtillit. Foreldrene 
må hjelpe det synshemmede barnet til å være 
mer åpent og forklarende om synshemningen 
sin. Foreldrene må gjøre barnet trygg på seg 
selv, slik at det ikke lar seg påvirke av krenkende 
handlinger. 

Foreldrene må lære det synshemmede barnet å 
overse triviell erting og mer «uskyldige» former 
for sosialt utfordrende atferd. Det handler om 
at barnet selv lærer å si i fra og sette grenser. 
Foreldre må oppfordre det synshemmede barnet 
til å ta kontakt med voksne når de opplever 
erting eller mobbing. Barnet må læres til å forstå 
grensen mellom erting og mobbing, det må gi 
beskjed om at det er nok erting. Man skal ikke 

finne seg i alt mulig. Hvis det å trekke seg tilbake 
ikke fungerer, så må man kunne ta igjen.

Foreldrene må lære det synshemmede barnet at 
de ikke skal mobbe andre. Det er viktig å fortelle 
han eller hun at de som utfører mobbingen 
kanskje bærer på noe vondt selv. Det er viktig å 
lære barna å bli trygg på seg selv og at de tør å si 
ifra. Det er også viktig å ha et fokus på at når 
noen mobber, sier det mer om dem enn de som 
blir mobbet. Det er likevel viktig å påpeke at den 
som blir mobbet ikke har noe ansvar for mobbe-
rens handlinger. Ingen fortjener å bli mobbet. 

I tillegg til å få råd og tips fra Blindeforbundet, 
oppfordres det til at foreldrene til synshemmede 
barn, søker støtte fra andre foreldre med syns-
hemmede barn. De burde også delta på kurs 
gjennom Norges Blindeforbund og Statped for å 
treffe andre i samme situasjon, og å lære seg 
mestringsteknikker som kan hjelpe dem og 
barna deres å takle utfordringer. 
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6.0 Oppsummering

Det er viktig med konkret kunnskap til medelever 
om hvordan de kan være en støtte og hjelp, 
samtidig som de er venner. Det er viktig at det 
tilrettelegges for det synshemmede barnet i alle 
fag, slik at vedkommende får deltatt i klasse-
romsundervisningen på lik linje med de andre 
barna. Dersom det gis fritak i fag for det syns-
hemmede barnet må det gjøres en faglig vurde-
ring der man ser på hva som er best for vedkom-
mende. Det bør vurderes om en dårlig karakter i 
et fag er en bedre løsning enn ikke å delta i faget 
/ få karakter. 

Lærerne må snakke med elevene om mobbing og 
være klar på at det er null toleranse for mobbing. 
Mobbing må være en del av pensum, og rollespill 
kan være et virkemiddel for å få elevene til å 
forstå hvordan det er å bli mobbet. Elevene bør 
også få prøve å gå med blindfold og simulator-
briller, slik at de setter seg bedre inn i situasjonen 
til det synshemmede barnet.

Mange synshemmede barn og unge opplever å 
bli mobbet av medelever i friminuttet. Dette er 
en arena hvor det er spesielt viktig med tilrette-
legging av lek for synshemmede barn og at noen 
holder øye med hva som skjer. Derfor burde det 
alltid være voksne tilstede. 

For at synshemmede barn skal føle seg som alle 
andre, må og ønsker de, i den grad det er mulig, å 
behandles likt som sine medelever. Foreldrene til 
det synshemmede barnet må gjøre det så selv-
stendig som mulig. Barnet må få lov til å prøve 
og feil, og motiveres til å klare å gjøre de samme 
tingene som alle andre på samme alder. Foreldrene 
må ikke fortelle hva det synshemmede barnet kan 
delta på og ikke. Dette må han eller hun selv 
finne ut av. Det er viktig at foreldrene ikke tar 
over livet til barnet. Foreldre til synshemmede 
ungdom kan ha vanskeligheter for å slippe løs 
barnet sitt. Noen ganger er det faktisk foreldrene 
som er utgangspunktet for ertingen / mobbingen, 
særlig om det er de som er sårbare og overbe-
skyttende. De må heller lære barnet sitt strate-
gier for å takle erting og mobbing. Han eller hun 
må tåle å bli litt tullet med, det er også alvorlig 
om det synshemmede barnet er den eneste som 
ikke blir tullet litt med. Det er en balansegang 
mellom det å tulle, og det å stigmatisere. 

Når et synshemmet barn begynner på skolen må også læreren ha 
fokus på inkludering av eleven og hvordan man best håndterer en 
elev med synsutfordringer. Det synshemmede barnet og foreldrene 
må gi informasjon til medelever og lærere om synshemningen. 
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7.0 Nyttige lenker og publikasjoner

• Sosial inkludering av synshemmede  
elever i barne- og ungdomsskolen,  
Norges Blindeforbund 2015

• En av flokken, Kermit, Tharaldsteen,  
Haugen, Wendelborg, NTNU 2014.

• Statped – håndbok ppt-tjenesten,  
svaksynte barn og unge

• En skole for alle – brosjyre fra Blindeforbundet 
• Synsveileder fra Statped
• Spørsmål og svar om synshemmede  

barn og unge
• Synshemmede og non-verbal kommunikasjon 
• Statped om bevegelsesglede for synshemmede
• Tilrettelegging av fysisk aktivitet
• Orientering og mobilitet

• Utdannningsdirektoratet om  
hjem - skole - samarbeid

• Utdanningsdirektoratet om rettigheter for 
blinde og svaksynte elever

• Utdanningsdirektoratet – veileder om  
opplæring i punktskrift, mobilitet og  
tekniske hjelpemidler

• www.blindeforbundet.no 
• www.sansetap.no 
• www.sjeldnediagnoser.no 
• www.udir.no (Utdanningsdirektoratet
• www.helsedirektoratet.no 
• www.statped.no 
• www.statped.no/Tema/Syn/
• http://www.statped.no/Regioner/

Blindeforbundets tilbud til foreldre, barn og unge
Foreldrekontakter
Blindeforbundet formidler kontakt med foreldre 
som selv har opplevd å ha et eller flere synshem-
mede barn, og som har erfaring i å håndtere dette 
på en fin måte, og som er trygge i sin situasjon. De 
sitter på mye kompetanse, som de gjerne deler 
med «nye» foreldre som opplever det samme.

Familiekurs
Familiekurs på Evenes syn- og mestringssenter i 
Nordland kan hele familien komme på kurs. Her 
får man innføring og opplæring i muligheter som 
finnes, når det gjelder hjelpemidler, støtteord-
ninger, mobilitet og orientering, fysisk aktivitet, 
data og taktil trening. Kunnskap om syn generelt 
og hvilke konsekvenser tap av syn medfører, blir 
også vektlagt. Temaer som overgang fra barne-
hage til skole, utdanningsvalg og yrkesliv blir 
også berørt. Her møter man familier som har 
synshemmede barn på samme alder. Dette er 
også en viktig arena for søsken.

Sommerleire for store og små
På Hurdal syn- og mestringssenter er det som-
merleire for ulike aldersgrupper. Tilrettelagt for 
alle. Synshemmede barn og unge er integrert i 
vanlig skole, men mange føler seg isolert fra 

felleskap med andre synshemmede. Fritidsaktivi-
teter er her basert på synshemmedes premisser, 
noe som gir stor mestringsfølelse for disse barna.

Informasjon og fellesskap
Blindeforbundet arrangerer hvert år et helgekurs 
for foreldre hvor 80 – 100 foreldre får faglig påfyll 
og møter andre i samme situasjon. 
Fire ganger i året sendes det et nyhetsbrev til alle 
foreldre der det er saker om viktige politisk 
arbeid, oppslag fra arrangementer og invitasjon 
til kurs, turer og andre tilbud. 
Foreldrene har også en egen Facebook-gruppe 
hvor de tar opp ting og deler erfaringer med 
hverandre.  Kurs og leire som blir arrangert, er 
svært populære. Man treffer andre som er i 
samme situasjon, og får mye informasjon i form 
av foredrag, undervisning og lek. 
Blindeforbundet har en rekke lokale tilbud både 
for familier med synshemmede medlemmer og 
spesielt for synshemmede barn og ungdom.
En gruppe av foreldre er med å styre det tilbudet 
Blindeforbundet gir til foreldrene. Disse har 
møter flere ganger i året. 

Kontakt oss: Tlf. 23 21 50 00.
Mailadresse: info@blindeforbundet.no.



Sporveisgata 10 
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Tlf. 23 21 50 00
Epost: info@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no
 

Ser 
mulighetene

65 prosent av blinde og svaksynte ungdommer 
har blitt mobbet i oppveksten. I dette heftet 
gir synshemmede ungdommer og foreldre til 
synshemmede barn en rekke forslag til tiltak 
som vil hindre mobbing og utestenging slik at 
barnet kan bli en av gjengen.
 
– Det er lett å lage ord med «blind» foran. Jeg 
har mange ganger hørt ordet «blindehora». Jeg 
ønsker å legge til rette for at vi sammen skal få 
dele erfaringer og ha trygge sosiale arenaer, sier 
Mirnesa Balagic som takker sine synshemmede 
venner for at hun har det bra i dag.
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