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Sammanfattning 

Barn med funktionsnedsättningar upplever mer problem med hälsan och lägre 

livskvalitet än barn utan funktionsnedsättning. En integrativ litteraturstudie användes 

för att beskriva och belysa barns upplevelser av att leva med synnedsättning. En 

analys av 13 artiklar utfördes. Barn med synnedsättning beskrev bland annat hur de 

undvek sociala situationer där problem relaterat till synnedsättningen kunde uppstå. 

Många barn deltog tillsammans med sina familjer i fritidsaktiviteter anordnade för 

barn med synnedsättning arrangerade av olika organisationer. Barnen beskrev både 

positiva och negativa upplevelser av sina möten med vården. Några av barnen beskrev 

en frustration över att behöva förklara sitt tillstånd för vårdpersonal som inte var 

insatta i deras hälsohistorik. Fysisk aktivitet och skola var ett återkommande ämne i 

flera studier och barnens självkänsla och självförtroende påverkades av möjligheterna 

till att delta inom dessa områden. Barnen upplevde besvikelse och frustration över den 

stigmatisering som en synnedsättning innebar. Studien belyser ett relativt outforskat 

ämne där forskning inriktad på att mäta välbefinnande hos barn och ungdom som 

lever med synnedsättning är sparsam både utomlands och i Sverige. Genom att samla 

den befintliga forskningen kan kunskapen öka och leda till en mer individanpassad 

vård och omvårdnad.  
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Abstract 

Children with disabilities experience more problems and difficulties with their health 

and decreased quality-of-life conditions than other children. An integrative 

litteraturestudy was used to describe the experiences of children with visual impairment 

and their everyday-life. This study includes an anlysis of 13 articles. The children 

described scenarios in which social settings were avoided due to problems or concerns 

that may arise involving the visual impairment. Many of the children with visual 

impairment and their families attended leisure services that were arranged by different 

childrens organisations. The children described both positive and negative experiences 

when meeting with their caregivers. Some of the children described a frustration of 

having to explain their medcial and health condition to caregivers who were not familiar 

with their medical and personal history. A recurring theme in several studies was 

physical activity and school and how self-esteem and confidence of the children often 

depended on opportunities to participate in these subjects. Children experienced 

disappointments and frustrations over the stigmatisation that visual impairment involved. 

The study encompasses a topic that is relatively unexplored and in need of further 

research to provide greater understanding. Research that focuses on evaluating the well 

being of children and youth living with vision loss is sparingly both in Sweden and 

abroad. By summarizing the existing research, increased knowledge could lead to a 

more individualized nursing care for these children. 
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Inledning 

Barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör enligt Förenta Nationernas konvention 

om barnets rättigheter (SÖ 1990:20) åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 

förhållanden som säkerställer och främjar självförtroende. Barnet har rätt till en sådan 

omvårdnad som kan bidra till egen utveckling och ska ha möjlighet att integreras och 

kunna delta aktivt i samhället (SÖ 1990:20). I skollagen (SFS 2010:800, kap.1.4§) 

regleras barns och elevers rätt till utbildning: “I utbildningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”.  

 

Barn och ungdomar med grav synnedsättning behöver habilitering för att få hjälp med 

att ta till sig tekniker som kan kompensera för synnedsättningen och den fysiska miljön 

behöver ofta anpassas (Socialstyrelsen, 2015). I en undersökning gjord av Statistiska 

Centralbyrån (2014) framgår det att barn med funktionsnedsättningar ofta drabbas av 

huvudvärk, stress, magont, sömnbesvär och trötthet i skolan. Barn med synnedsättning 

visade på lägre grad av livskvalitet än en fokusgrupp bestående av barn i samma 

åldersgrupp utan synnedsättning (Chadha & Subramanian, 2010). 

 

Barn kan ha en isolerad synnedsättning eller en synnedsättning med både kognitiva och 

fysiska funktionsnedsättningar i tillägg (Boulton, Haines, Smyth & Fielder, 2006). Det 

är därför viktigt att sjukvården anpassas till varje barns individuella förutsättningar och 

att vården bemöter deras behov av habilitering och stöd (Boulton et al., 2006). I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) betonas 

vikten av forskning och sjuksköterskans deltagande i fortlöpande systematiska 

förbättringsarbeten (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad bör bedrivas i enlighet med 

patientens behov genom sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder (Alligood, 2014). 

 

Det finns flertalet instrument som kan mäta hur vuxna personer med synnedsättning 

upplever sin livskvalitet (Hamblion, Moore & Rahi, 2011). När det gäller barn har det 

inte funnits några mätinstrument av denna karaktär tills relativt nyligen. Orsaken till 

detta kan bero på de utmaningar och svårigheter som utvecklingen av ett sådant 

instrument innebär (Hamblion et al., 2011). 

 

 

Bakgrund 

 

Barnets utveckling 

 

Barnets synutveckling pågår från födseln till och med tonårsperioden (Andersson 

Grönlund, 2006). Eventuella skador på hjärna och synsystem i samband med födseln är 
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viktiga att upptäcka i god tid för barnets fortsatta utveckling (Andersson Grönlund, 

2009).  

 

Då förmågan att se är av stor vikt vid förvärvandet av grovmotorik och finmotorik, vill 

Brambring (2007) i sin studie undersöka sambandet mellan blindhet och 

utvecklingsförsening gällande dessa förmågor. Studien visar att barn med kongenital 

blindhet lider av omfattande utvecklingsförseningar liksom att dessa barn behöver 

dubbelt så lång tid på sig för att utföra olika manuella aktiviteter, till exempel äta med 

en sked eller att slå på en trumma med trumpinnar. Den visar också att 

utvecklingsförseningen för blinda barn i detta avseende rör sig om 14,5 månader. Blinda 

barn kan lära sig att slå rytmiskt på en trumma med två trumpinnar om de tillåter att 

någon annan hjälper till att visa rörelser med deras händer. En förutsättning är också att 

barnen är villiga att ta emot instruktioner på detta sätt (Brambring, 2007).  

 

En annan studie konstaterar att barn med synnedsättning på båda ögonen får lägre 

resultat då det gäller färdighet och personlighet (Avery & Hardy, 2014). Resultatet tyder, 

enligt forskarna, på att då båda ögonen är påverkade av synnedsättning hos barn kan det 

påverka barnets självständighet i samband med dagliga aktiviteter. Det kan även 

påverka hur barnen deltar och känner tillfredsställelse av att delta i sociala aktiviteter 

(Avery & Hardy, 2014). Forskning har också visat att hjärnskador är vanligt 

förekommande hos barn med synskador (Grönqvist). 

 

I en studie av barn med synnedsättning utförd med hjälp av deras föräldrar, visar det sig 

att barnen presterar bättre på ett standardiserat språktest än jämnåriga barn utan 

synnedsättning. De når dock sämre resultat då det gäller pragmatisk och social 

kommunikation (Tadic, Pring & Dale, 2010). Verbal förmåga, kroppsspråk och lek är 

några komponenter som är viktiga för den sociala interaktionen hos barn (Caballo & 

Angel Verdugo, 2007).  

 

Screening av barn 

Sverige har ett väl utvecklat screeningsystem gällande synutveckling hos barn med 

striktare kriterier än de flesta andra länder (Hård, Sjödell, P Borres, Zetterberg & 

Sjöstrand, 2002). Ögonscreening utförs enligt detta system vid flera olika tillfällen 

(Hård et al., 2002). När ett barn föds i Sverige utförs den första ögonscreeningen, enligt 

rutin på perinatal eller neonatal, då det nyfödda barnet endast ett par dagar gammalt 

(Kvarnström, Jakobsson & Lennerstrand, 1998). Screeningen utförs av en läkare inom 

ovanstående verksamhet som med hjälp av ett oftalmoskop letar efter röda reflexer från 

barnets ögonbottnar. Nyfödda barn som anses tillhöra en riskgrupp remitteras till 

ögonläkare som utför en bredare undersökning. Anamnesen har stor betydelse för beslut 

om vidare handläggning. Denna screening är viktig för att utesluta eller hitta medfödda 

ögonsjukdomar som bland annat katarakt, glaukom eller retinoblastom. Barn som föds 

med en allvarlig ögonsjukdom behöver diagnostiseras så snart som möjligt då rätt 
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behandling kan avgöra om barnet får behålla en god syn eller får bestående 

synnedsättning i vuxen ålder (Kvarnström et al., 1998).  

Barnavårdscentralen (BVC) har fortsättningsvis en viktig roll (Kvarnström et al., 1998). 

Barnsjuksköterskan kontrollerar att barnet kan fixera blicken och om barnets 

vårdnadshavare har uppmärksammat något avvikande såsom ljuskänslighet, skelning 

eller nystagmus (Kvarnström et al., 1998).  

Vid fyra års ålder utförs en andra screening av ögonen som även denna utförs på BVC 

(Kvarnström, Jakobsson & Lennerstrand, 2001). En monokulär screening utförs med 

hjälp av Hooper visual organization test (HVOT-tavlan), där kravet är att barnet ska 

kunna se 20/25 (0,8). Denna typ av ögonscreening med HVOT-tavlan är effektiv för att 

upptäcka synnedsättning hos barn som främst beror på okorrigerade refraktionsfel, det 

vill säga ametropi. Eventuell strabism hos barn upptäcks också vid denna kontroll men 

majoriteten av dessa har redan identifierats innan fyraårskontrollen. Den screening som 

görs i samband med fyraårskontrollen är trots detta viktig för att uppmärksamma och 

minska de antal barn som annars riskerar att drabbas av amblyopi (Kvarnström et al., 

2001). Amblyopi kan undvikas om rätt behandling ges i tid (Kvarnström et al., 1998). 

De barn som har en synskärpa lägre än 0.8 remitteras till ögonkliniken (Kvarnström et 

al., 1998).  Även barn som uppmärksammats med misstänkt strabism, fixeringsproblem 

eller hereditet för ögonsjukdom remitteras (Kvarnström et al., 2001). Sedan 1992 kan 

även en ytterligare kontroll göras då barnet är 5,5 år gammalt (Hård et al., 2002). En 

sådan kontroll utförs i de fall då barnet vid fyraårskontrollen ser sämre än 0.65 

binokulärt eller med ett öga (Hård, et al., 2002).  

Syftet med ögonscreening av barn är, förutom förebyggande av amblyopi och 

diagnostisering av ögonsjukdom, att upptäcka synnedsättning hos barn i god tid 

(Kvarnström et al., 2001; Hård et al., 2002). Behandling kan då sättas in innan 

synsystemet har mognat och därmed blir resistent för behandling (Hård et al., 2002). I 

de fall synnedsättning identifieras kan synhabilitering i form av behandling med 

ocklusion, glasögon eller kirurgi sättas in och på så sätt kan senare permanent 

synnedsättning förhindras (Kvarnström et al., 2001). Amblyopi kan påverka barnet 

senare i livet om synen på det opåverkade ögat blir drabbat av skada eller sjukdom 

(Hård et al., 2002). Antalet remisser till ögonkliniker tenderar att öka i samband med 

fyraårskontrollen på BVC (Kvarnström et al., 2001). Antalet barn som drabbas av 

amblyopi minskar efter fyra års ålder liksom antalet remisser till ögonklinikerna. Den 

främsta förklaringen till det är att de äldre barnen, från åtta års ålder, i stället skickas till 

optiker (Kvarnström et al., 2001).  

På syncentraler kan barn med en synnedsättning och deras vårdnadshavare få 

information och hjälp att utveckla strategier för barnets välbefinnande (Wilkinson & 

Trantham, 2004). När kontakt med syncentral erbjuds tidigt i barnets liv kan oro rörande 

barnets skolgång, när det gäller synnedsättningens påverkan på barnets prestationer, 

minimeras (Wilkinson & Trantham, 2004). Då skolan får tillgång till mer information 

gällande elevers visuella förmågor ska skolan sätta in sådana åtgärder som underlättar 
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för eleven att utveckla sin fulla potential både gällande studier och det sociala samspelet 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2010). I en studie från Storbritannien (Boyce, Dahlman-

Noor, Bowman & Keil, 2015) intervjuas ortoptister och ögonläkare om huruvida barn 

med synnedsättning remitteras till syncentraler eller inte. Flera vårdnadsgivare beskriver 

att remiss inte alltid erbjuds. Detta kan bero på okunskap hos vårdgivaren, att diagnos 

inte är ställd eller att synnedsättningen hos barnet förväntas bli bättre över tid och att 

man därför väntar på resultat innan man remitterar barnet till en syncentral (Boyce et al., 

2015). Ett samarbete mellan olika instanser rörande barn med synnedsättning kan på 

många sätt vara till stor hjälp för både barn och vårdnadshavare (Wilkinson & Trantham, 

2004).  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) har sjuksköterskan det medicinska ansvaret för 

att bland annat utveckla kvalitet och säkerhet inom verksamhetens kvalitetssystem. Vid 

insatser och beslut om vård som gäller barn, bör bedömningarna grundas på vad som är 

bäst för barnet. Med barn menas i det här fallet alla människor som är under 18 år (SFS 

2012:776). 

 

Frekvens, etiologi och diagnos 

 

Av 285 miljoner människor som lider av synnedsättning är uppskattningsvis 19 miljoner 

barn i åldrarna 0-14 år. Drygt 1 miljon av världens 39 miljoner blinda är barn (WHO, 

2010). Siffrorna, som är uppskattade eftersom data saknas från vissa länder, förväntas 

stiga då en ökning av för tidigt födda barn pågår i de flesta länder (WHO, 2012).  Under 

1990-talet uppskattades antalet besök hos barnögonläkare per år i Sverige vara en kvarts 

miljon när det gällde barn mellan 0-15 år på 1990 talet (Lennerstrand & Ödman, 1999).  

I Sverige är prevalensen av barn som drabbas av synnedsättning 9,2 barn av 10 000 

(Kvarnström et al., 2001). Flera studier beskriver de vanligaste orsakerna till 

synnedsättning hos barn och ungdomar (Wilkinson & Trantham, 2004; Blohmé & 

Tornqvist, 1997c). Några av dessa är kongenital nystagmus, synnervsatrofi, 

synnervshypoplasi, prematur retinopati, albinism, kongenital katarakt, kongenital 

glaukom, hög myopi och retinitis pigmentosa (Wilkinson & Trantham, 2004; Blohmé & 

Tornqvist, 1997c). Problem med synen hos barn kan vara ett första tecken på 

barnneurologiska tillstånd (Andersson Grönlund et al., 2009). En stor andel av barnen, 

företrädesvis de med neurooftalmologisk störning eller missbildning i bakre segmentet, 

har ytterligare någon funktionsnedsättning såsom mentala eller motoriska svårigheter, i 

vissa grupper upp till 60 % (Blohmé & Tornqvist, 1997a). Detta beskrivs även i en 

annan svensk studie på barn med synnedsättning där man fann att 74 % av dessa barn 

även hade en cerebral funktionsnedsättning i tillägg till synnedsättningen (Grönqvist, 

Flodmark, Tornqvist, Edlund & Hellström, 2001). Enligt resultatet från denna studie var 

det endast 26 % av deltagarna som hade en isolerad oftalmologisk funktionsnedsättning 

(Grönqvist et al., 2001). Av den anledningen bör arbetet med synnedsatta barn med 
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tilläggshandikapp, enligt författarna, vara av flerprofessionell karaktär (Blohmé & 

Tornqvist, 1997c).  

 

Teoretisk modell 

 

Callista Roys omvårdnadsmodell utformades efter att hon arbetat som sjuksköterska vid 

en pediatrisk klinik (Alligood, 2014). Där hade hon uppmärksammat barn och deras 

förmåga till adaptation i samband med fysiska eller psykiska förändringar. Adaptation 

är, enligt Roy, resultatet av vad tänkande och kännande individer försöker skapa genom 

mänsklig och miljömässig integration. Roy beskriver omvårdnad som den vetenskap 

och praktik som underlättar för och påverkar adaptation, omvårdnadens mål är att 

främja hälsa hos individer och i samhället. Roys adaptationsmodell fokuserar på 

maximalt välbefinnande och på mänsklig utveckling. Detta kan uppnås genom att 

sjuksköterskan bedömer och identifierar inre och yttre stimuli som påverkar 

adaptationen hos patienten på ett positivt eller negativt sätt (Alligood, 2014).  

I modellen delas stimuli in i tre grupper: “focal stimuli”, “contextual stimuli” och 

“residual stimuli” (Alligood, 2014). Fokala stimuli, interna eller externa, är de som 

genast konfronterar individens system. Kontextuella stimuli är stimuli som bidrar till 

effekten av fokala stimuli, det vill säga de miljömässiga faktorer som inte står i direkt 

centrum av individens uppmärksamhet eller energi. Resterande stimuli är faktorer i 

miljön där effekten är oklar även i en förutsatt situation. Individers adaptationsnivå 

förändras ständigt. Utifrån dessa bör sjuksköterskan planera för att individen eller 

gruppen ska kunna hantera befintliga stimuli på ett bra sätt och på så vis främja 

adaptation (Alligood, 2014). Miljö beskrivs som den värld som finns inuti och runtom 

människor och omfattar alla de omständigheter och tillstånd som omger och påverkar 

beteende och utveckling av människor som adaptiva system. Miljön är föränderlig och 

människan interagerar med dessa förändringar och ger adaptiva svar (Alligood, 2014).  

 

Roys omvårdnadsteori appliceras i flertalet studier (Alligood, 2014). I en studie används 

Roys teori i samband med livskvalitet hos patienter med allvarlig sjukdom (Nuamah, 

Cooley, Fawcett & McCorkle, 1999). Hälsorelaterad livskvalitet bedöms enligt 

känslomässigt status, funktionellt status, socialt stöd och fysiska symtom. Studien visar 

att miljömässiga stimuli påverkar psykosociala gensvar. Omvårdnadsåtgärder kan vara 

att uppmärksamma behov hos patienter under pågående behandling och att ge stöd till 

patienten att hantera graden av sjukdom. Eventuella biverkningar till behandlingen kan 

förutses och förebyggas genom god omvårdnad. Patienterna behöver även stöd för att 

upprätthålla dagliga rutiner som kan höja deras livskvalitet (Nuamah et al., 1999). 

 

Hälsa 

Hälsa ska, enligt Roys teori, ses i förhållande till mänskliga mål och den mänskliga 

existensens syfte där människan blir integrerad och hel (Alligood, 2014). Hälsa är 
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interaktionen och adaptationen i de mänskliga och adaptiva systemen och ska ses i 

förhållande till de vetenskapliga, filosofiska och kulturella aspekter som ligger till grund 

för Roys adaptationsmodell. Omvårdnaden syftar till att underlätta för copingstrategier 

hos patienter. Då dessa mekanismer inte fungerar optimalt resulterar det i sjukdom 

(Alligood, 2014). 

Flera studier av barn som lever med en funktionsnedsättning visar att dessa barn ofta 

uppger en lägre grad av livskvalitet jämfört med barn utan funktionsnedsättning (Looi, 

Lee & Loo, 2015; Nicola & Watter, 2015). Det är därför viktigt att vårdpersonal tar 

hänsyn till den aktuella funktionsnedsättningen i lika hög grad som till barnets 

välbefinnande i övrigt (Looi et al., 2015). Forskning inriktad på att mäta välbefinnande 

hos barn och ungdom som lever med någon funktionsnedsättning kan leda till en bättre 

och mer individanpassad vård och omvårdnad (Looi et al., 2015; Nicola & Watter, 2015; 

Archer, Musch, Wren Guire & Del Monte, 2005; Nelson, Gunton, Lasker, Nelson & 

Drohan, 2008). 

Det finns få studier som mäter livskvalitet och välbefinnande hos barn med strabism 

(Archer et al., 2005). Förklaringen är att det inte har skapats någon tillräckligt anpassad 

mätmetod som är möjlig att tillämpa på barn inom detta ämne (Archer et al., 2005). 

Trots att det finns flera instrument som används i forskning för att mäta livskvalitet hos 

barn finns alltså endast ett fåtal instrument som fokuserar på hur livskvalitén hos barn 

påverkas av en synnedsättning (Cochrane, Lamoureux & Keeffe, 2008; Hamblion et al., 

2011). Flera studier som utförts tidigare har därför i stället fokuserat på de anhörigas 

uppfattning av livskvalitén hos dessa barn. Detta framkommer bland annat i studien av 

Hamblion et al. (2011). De anhöriga graderar, enligt denna studie, barnens livskvalitet 

som sämre än vad barnen själva har gjort (Hamblion et al., 2011). Med detta i åtanke 

har denna systematiska litteraturstudie utförts, med syfte att inkludera, samla och 

presentera befintlig forskning inom ämnet.  

 

Problemformulering  

Studier med fokus på barn med synnedsättning är vanligt förekommande men få studier 

har fokuserat på barnens upplevelser av att leva med synnedsättning. Det är därför av 

vikt att belysa den valda patientgruppens upplevelser för att öka kunskapsnivån hos 

personal som arbetar med barn som har synnedsättning. Det gäller såväl inom 

ögonsjukvården som annan verksamhet inom hälso- och sjukvård men också inom 

förskola och skola. Hur påverkas barn av en synnedsättning i sitt dagliga liv? Hur 

påverkar synnedsättningen deras psykiska och fysiska välbefinnande? 
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Syfte 

Att beskriva barns upplevelser av att leva med en synnedsättning. 

 

 

Metod  

Design 

 

En integrativ metod enligt Whittemore och Knafl (2005) valdes för studien. Whittemore 

& Knafl delar in den integrativa metodens process i följande fem steg; 

problemidentifikation, litteratursökning, utvärdering av data, dataanalys och slutligen en 

presentation. Den integrativa metoden kan spela en betydande roll då det gäller att 

implementera evidensbaserad omvårdnad i sjuksköterskans kliniska arbete (Whittemore 

& Knafl, 2005). Metoden kan även bidra till en omfattande förståelse för ett visst 

fenomen då den tillåter en kombination av olika metoder (Sulosaari, Suhonen & Leino-

Kilpi, 2010).  

 

Problemidentifikation 

 

Att skapa ett väldefinierat syfte och frågeställningar underlättar studiens fortsatta 

process (Whittemore & Knafl, 2005). Ett primärt syfte utformades men ändrades i 

samband med den systematiska sökningen. Det berodde på att brist på forskning av barn 

och deras upplevelser av att leva med synnedsättning identifierades. 

Problemformulering skrevs utifrån detta och slutgiltiga frågeställningar utformades 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

 

 

Litteratursökning 

 

Först utfördes en osystematisk sökning för att skapa en översikt över redan befintlig 

forskning inom det valda ämnesområdet. Denna utfördes i databaserna Cinahl och 

PubMed. Sökord som användes initial var: adolescent, visual impairment, young adults, 

young persons, children, self-esteem, well being, activity, attitude, quality-of-life, life 

quality, experience. En del av de artiklar som hittades har använts i studiens bakgrund 

eftersom de ansågs relevanta för att beskriva omvårdnadsproblemet. Däremot innehöll 

de inte de inklusionskriterier som formulerats till studiens urval. Det primära syftet med 

studien var att beskriva barn och ungdomars upplevelser av att leva med en 

synnedsättning. Detta ändrades då resultatet av sökningen visserligen gav en bred 

variation och en stor mängd data men där studier med resultat från barns synvinkel var 

sparsam. Syftet blev i stället att beskriva barns upplevelser av att leva med 

synnedsättning.  
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De databaser som användes för den systematiska sökningen var Web of Science Core 

Collection, PsychInfo, Cinahl och PubMed. Dessa databaser valdes utifrån de ämnesord 

som identifierats genom den osystematiska sökningen. De första systematiska 

sökningarna utfördes i Cinahl. De initiala sökorden testades var för sig och korrigerades 

beroende på de sökresultat de gav. Efter detta fortsatte vidare sökningar i Cinahl och 

PubMed som innefattar omvårdnadsforskning. PsychInfo valdes för att involvera 

psykosocialt välbefinnande medan Web of science Core Collection är en omfattande 

databas som ansågs relevant för att inkludera ett vidare område.  

 

De sökord som slutligtvis användes i studien var visual impairment, blind, low vision, 

child, experience, well being, adapt, psychosocial, social network (Bilaga A). I PubMed 

användes i stället Mesh-termer motsvarande sökord i orginalversion: vision disorders, 

blindness, life change events, welfare, acclimatization, social support. I PsychInfo 

användes Thesaurus-termer: vision disorder, preschool students, elementary school 

students, life experiences, psychosocial factors, adjustment. I Cinahl användes 

orginalsökorden men med trunkering (*) av dessa ord: child*, blind*, experience* och 

adapt* för att skapa en bred sökning. I Web of Science Core Collection användes 

orginalsökorden. I samtliga databaser användes sökorden i kombination med de 

booleska operatorerna AND och OR (Bilaga B).  

 

Urval  

 

Inklusionskriterierna var studier utförda på barn mellan 2-12 år och studier där 

medelåldern på barn var upp till 12 år. Dessutom studier på barn med en medfödd 

synnedsättning eller med en synnedsättning som utvecklats över tid. Endast studier som 

fanns översatta till engelska inkluderades. För att inkludera aktuell och vetenskaplig 

forskning användes vetenskapliga studier mellan år 2006 och 2016 där tidsskrifterna 

genomgått “peer-review”. Databaserna hade olika begränsningsmöjligheter, till exempel 

i Cinahl användes begränsningen research articles vilket saknades i de övriga. I Web of 

Science Core Collection fanns det inte möjlighet att begränsa sökningar efter ålder och 

därför användes sökorden preschool child och school age child i stället för 

orginalsökordet child.  

 

Exklusionskriterierna var medicinska studier där effekter av behandling utvärderas. 

Dessutom studier på barn med kognitiva störningar eller syndrom där synnedsättning 

kan förekomma. Studier på barn med dövblindhet exkluderades liksom studier där 

enbart föräldrar, andra anhöriga eller lärare beskriver sina upplevelser av barnen och 

deras synnedsättning.  

 

Sökningarna i de fyra databaserna genererade totalt 1126 artiklar. Abstrakten lästes på 

de titlar som svarade mot studiens syfte och dess inklusions- och exklusionskriterier. 

Totalt lästes 163 abstrakt, varav 56 artiklar lästes i fulltext. De 107 abstrakt som lästes 
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men valdes bort svarade inte mot studiens inklusionskriterier. De 43 artiklar som lästes i 

fulltext men valdes bort gjorde det på grund av att de endast fokuserade på medicinska 

delar eller beskrev anhörigas uppfattning av sina barns synnedsättning och upplevelser 

kring detta. Efter detta kvarstod 13 artiklar som bedömdes svara mot studiens syfte, 

inklusions- och exklusionskriterier. Dessa 13 artiklar kvalitetsgranskades enligt 

Forsberg och Wengströms bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna graderades utifrån låg, måttlig och hög grad 

av vetenskaplig kvalitet enligt Forsberg & Wengströms bedömningskriterier (2016). Nio 

av artiklarna, alltså majoriteten av de som granskades och som slutligen inkluderades i 

studien, bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalitet. Även studier av låg och måttlig 

vetenskaplig kvalitet har inkluderats i de fall de svarade mot studiens syfte. Två av de 

inkluderade studierna bedömdes vara av låg kvalitet och två stycken bedömdes vara av 

måttlig kvalitet. Sju av de inkluderade artiklarna var av kvalitativ metod och sex av 

kvantitativ. Elva av de inkluderade studierna presenterade ett godkännande av etisk 

kommitté. Två av studierna saknade en sådan presentation och graderades därför lågt. 

 

Datanalys 

 

Dataanalysen genomfördes efter Whittemore och Knafls modell (2005). Enligt denna 

bör analys av data ske genom följande fyra steg:  

 

Datareducering: De artiklar som valdes ut för att delta i studien lästes individuellt i sin 

helhet. En artikelöversikt sammanställdes (Bilaga C), där bland annat studiernas syfte 

och huvudsakliga resultat lyftes fram. Detta underlättade en fortsatt analys. 

 

Datasammanställning: Meningar från artiklarnas resultat som svarade mot studiens 

syfte samlades i ett dokument. Detta utfördes först individuellt och data jämfördes 

sedan tillsammans.  

 

Datajämförelse: Återkommande ämnen och liknande begrepp samlades på nytt i ett 

dokument och låg sedan till grund för bildandet av de fyra slutgiltiga kategorierna 

som tillkom genom färgkodning. 

 

Dataverifiering: Slutligen sammanställdes resultatet från analysarbetet under varje 

enskild kategori.  

 

Fyra kategorier identifierades och dessa var emotionella svårigheter, sociala relationer, 

fysisk aktivitet och identitet. Under varje kategori fanns återkommande ämnen. 

Emotionella svårigheter: koncentrationssvårigheter, oro, stress, erfarenheter av 

sjukvården. Sociala relationer: vänskap och känslan av samhörighet. Fysisk aktivitet: 

fysisk kapacitet, sport och kroppsuppfattning.  
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Identitet: självuppfattning, autonomi, självförtroende, anpassning och tankar inför 

framtiden. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Ottawadeklarationen är forskning om barn och deras upplevelser viktig för att 

utveckla evidensbaserad vård och omvårdnad (WMA, 2009). Forskning bör ligga till 

grund för att barns hälsa och välbefinnande främjas världen över och forskning som 

berör barn måste kunna motiveras. Den kunskap som forskning bidrar till måste vara 

försvarbar och endast utföras om den har en avgörande betydelse för lindring av 

sjukdom eller annat hälsotillstånd hos barn (WMA, 2009). Enligt 

Helsingforsdeklarationen ansvarar forskaren för individer som ingår i forskningen 

(WMA, 2015). Ansvaret innefattar även att deltagarens rättigheter skyddas och att 

människovärdet respekteras (WMA, 2015).  Barn som på något sätt deltar i forskning 

ska vara föremål för ökad säkerhet och skyddas i större utsträckning än det som står 

skrivet i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2009). Barn ska heller inte delta i forskning 

som i stället skulle kunna utföras på vuxna, djur eller i laboratorium. Information om en 

forskningsstudie ska ske på barnets kunskapsnivå och anpassas till dennes ålder. Barnet 

och dess vårdnadshavare har alltid rätt att vägra delta i forskning eller medicinsk 

undervisning och detta ska inte påverka relationen mellan de anhöriga och hälso- och 

sjukvårdpersonalen (WMA, 2009). Forskning ska vara av god kvalitet och göra nytta för 

samhället (WMA, 2015).  

 

Studien är en systematisk litteraturstudie som inte endast syftar till att sammanfatta 

tidigare resultat utan också till att skapa en ny syntes av funnet material i 

datainsamlingen. Även om intervjuer med barn kunnat bidra till helt ny kunskap så 

valdes denna metod bort. Detta för att det förmodade resultatet av intervjuerna inte 

tydligt skulle väga tyngre än den press barnen skulle utsättas för i den känsliga 

situationen. Studiens resultat kan öka ögonsjuksköterskors förståelse för barn med 

synnedsättningar. Detta gagnar inte bara barnen utan även ögonsjuksköterskorna i deras 

patientnära relationer. 

 

 

Resultat 

 

Emotionella svårigheter 

 

En av studierna beskrev att sömn hos barn med synnedsättning var sämre än hos barn 

utan funktionsnedsättning (Dursun et al., 2014). Barnen hade en del positiva 

erfarenheter av möten med sjukvården och bemötandet från vårdpersonal (Tadíc, 

Lewando Hundt, Keeley & Rahi, 2014; DeCarlo, McGwin, Bixler, Wallander & Owsley, 

2012). Flera barn upplevde sina vårdgivare som uppmuntrande och en källa till 
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information. Några barn beskrev en frustration över att behöva förklara sitt tillstånd för 

vårdpersonal som inte var insatta i deras hälsohistoria. Barnen tyckte att en god 

kommunikation med läkaren var viktig och de uppskattade att känna sig hörda (Tadic et 

al., 2014). 

 

“They’re just really helpful because then they like talk to the school and then they said 

what I need, how I feel about my eyes and when I need rests and that” (Tadic et al., 

2014, s.245). 

 

Att förlora synförmågan under uppväxten upplevdes som mer traumatisk än en medfödd 

synnedsättning (Tadic et al., 2014). Barn med förvärvad synnedsättning beskrev en stark 

oro för eventuell fortsatt synförsämring (Tadic et al., 2014). 

 

“It’s only in the past 1-2 years that it feels like [my eyesight] got worse, but it hasn’t, it 

just feels worse because of how it’s affected me” (Tadic et al., 2014, s. 243). 

 

Flera negativa kommentarer var relaterade till huvudvärk på grund av nedsatt syn 

vilket kunde hämma barnens prestationer (DeCarlo et al., 2012). 

 

Barnen beskrev både positiva och negativa upplevelser av olika synhjälpmedel (Tadic et 

al., 2014; DeCarlo et al., 2012). Samtidigt som synhjälpmedlen underlättade dagliga 

aktiviteter kunde närvaron av hjälpmedlen innebära en känsla av att vara annorlunda, en 

känsla av att “sticka ut” (Tadic et al., 2014; DeCarlo et al., 2012). Närvaro av 

elevassistenter kunde främja prestationer men samtidigt ha en hämmande inverkan på 

barns “fria” lek (Tadic et al., 2014; Goodwin, Lieberman, Johnston, & Leo, 2011). 

Exempel på hjälpmedel som underlättade barnens aktiviteter och som nämndes i 

studierna var ledarhund, markeringskäpp, vit stödkäpp, CCTV (förstorande Tv-system 

för läsning och skrivning), elevassistent samt läsbord och lässkivor (Tadic et al., 2014; 

Bourke & Burgman, 2010; DeCarlo et al., 2012). 

 

Sociala relationer 

 

Flera barn beskrev erfarenheter av att bli mobbade både verbalt och fysiskt (Tadic et al., 

2014; Bourke & Burgman, 2010; Webber, Wood, Gole & Brown, 2008; Bhandari, 

Kumar & Shankar, 2012). Den verbala mobbingen kunde innebära negativa 

kommentarer om ögonens utseende, till exempel på grund av albinism och nystagmus, 

eller att bli retad för sin nedsatta synförmåga (Bourke & Burgman, 2010; Webber et al., 

2008; DeCarlo et al., 2012). Flera barn kände sig frustrerade över detta och beskrev en 

känsla av hjälplöshet (DeCarlo et al., 2012). Barn under ocklusionsbehandling uppgav 

att de blivit retade både av syskon, vänner och av andra jämnåriga och att detta kunde 

leda till en känsla av utanförskap (Webber et al., 2008; Bhandari et al., 2012). 

Aktiviteter i skolan under raster och gymnastik beskrevs av några som en negativ 
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upplevelse på grund av mobbing och en känsla av att exkluderas (Tadic et al., 2014). 

Barnen använde sig av olika copingstrategier för att hantera detta (Tadic et al., 2014). 

 

“Some people try tripping me up in the corridors because they think it’s funny because I 

can’t see their feet” (Tadic et al., 2014, s. 242). 

 

“They call me blind and take the rip out of me.... I go home every night and I just sit 

there, sometimes I just burst into tears and sometimes I’m just really laid back about it” 

(Tadic et al., 2014,s 242). 

 

De flesta barn med synnedsättning gick i allmänna skolor och där kunde känslan av 

utanförskap vara mer påtaglig (Tadic et al., 2014). Lärare kunde ha svårt både för att 

upptäcka mobbing och att veta hur man ska hantera det (Bourke & Burgman, 2010). 

Lärares sätt att motverka mobbing kunde i stället få en motsatt effekt då ofrivillig 

uppmärksam kunde dras till barnet med synnedsättning (Bourke & Burgman, 2010). 

 

Några av studierna beskrev situationer där barn med synnedsättning medvetet undvek 

sociala situationer där problem relaterat till synnedsättningen kunde uppstå (Tadic et al., 

2014; Shapiro, Moffett, Lieberman & Dummer, 2008). Exempel på en sådan situation 

var att undvika en kö i en skolmatsal eller att barnen hellre valde att leka för sig själva 

än med andra barn (Tadic et al., 2014; Shapiro et al., 2008). Känslan av frustration 

uppstod ofta på grund av okunskap och nyfikenhet hos andra och vid återkommande 

frågor angående synnedsättning och ögontillstånd (Tadic et al., 2014). 

 

“It’s kind of weird when people look at my eyes. They’re like what’s wrong with your 

eyes, stop doin’ that, and I can’t because I have albinism” (DeCarlo et al., 2012, s. 

1412).  

 

Sociala relationer och kamratskap ansågs viktigt för barn med synnedsättning och kunde 

förhindra känslor av utanförskap och isolering (Tadic et al., 2014; Bourke & Burgman, 

2010). Relationer med familj, vänner, lärare och elevassistenter tjänade som ett stöd och 

utgjorde en stabil grund för barnen (Tadic et al., 2014). Oftast strävade barnen efter att 

känna samhörighet med sina jämnåriga och försöka nå detta genom att prestera bra i 

skolan och genom fysiska prestationer inom skolidrott eller fritidsaktiviteter (George & 

Duquette, 2006; Morrison & Burgman, 2009). Akademiska prestationer kunde innebära 

att vara duktig i olika ämnen och kunde fungera som en bekräftelse och en uppmuntran, 

men barnens största önskan var att bli accepterade av sina jämnåriga och att vara en i 

mängden (Morrison & Burgman, 2009). Sämre akademiska prestationer kunde ha en 

motsatt effekt, det vill säga försämra möjligheterna till vänskap (Morrison & Burgman, 

2009). Flera av barnen beskrev att deras vänner anpassade sig efter deras synförmåga 

både i skolan och på fritiden och att detta var en viktig del av deras vänskap (Tadic et al., 

2014; Bourke & Burgman, 2010). Vänner uppgavs även inneha en viktig roll i att 

motverka mobbing (Bourke & Burgman, 2010; Morrison & Burgman, 2009). Ett av 
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barnen beskrev en önskan om att hitta en vän som älskade honom obegränsat liksom 

hans hund gjorde. 

 

“...I would change my dog to a person” (Morrison & Burgman, 2009, s. 149). 

 

Att finna vänskap under sommarläger för synskadade barn var ett återkommande ämne i 

flera studier och lägren beskrevs mestadels som positiva upplevelser (Shapiro et al., 

2008; Goodwin et al., 2011; George & Duquette, 2006). Under sommarlägren fanns en 

känsla av samhörighet och det fanns en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra barn 

i liknande situation (Goodwin et al., 2011). Barnen kände att de inte behövde försvara 

sig själva på samma sätt som de behövde göra mot seende barn (Goodwin et al., 2011). 

Det fanns en känsla av att vara jämställd med de andra barnen på alla plan (George & 

Duquette, 2006). Barnen kunde även knyta an till de andra barnen utan att behöva oroa 

sig över de andras reaktion på deras funktionshinder (George & Duquette, 2006). 

 

“I personally feel like I’m on the same playing field. It feels good to know they won’t 

make fun of you or discriminate against you for being blind, which is one less thing I’ve 

got to worry about. And I don’t have to put up with the bullies like I do sometimes” 

(Goodwin et al., 2011), s.46) 

 

 

Fysisk aktivitet 

 

Det fanns ett samband mellan för lite fysisk aktivitet och ökad risk för övervikt, något 

som på sikt kunde leda till sämre kroppsuppfattning hos barnen (Greguol, Gobbi & 

Carraro, 2013). Flera studier visade på att fysisk aktivitet påverkade barnen endera 

positivt eller negativt beroende på vilken typ av aktivitet som utfördes (Dursun et al., 

2014; George & Duquette., 2006; Greguol et al., 2013; Morrison & Burgman., 2009). 

Barn med synnedsättning visade på sämre balansförmåga och nedsatt grovmotorik 

(Engel-Yeger., 2007) vilket medförde svårigheter vid bland annat skridskoåkning och 

bollsporter. Dessa och en del andra fysiska aktiviteter kunde för barnen innebära en 

skaderisk (Dursun et al., 2014; Engel-Yeger., 2007; Morrison & Burgman., 2009). 

 

“-I just watch the match on foot. They play WWF [World Wrestling Federation]; the 

play wrestling so I watch it…Bobby chose not to participate because he was afraid of 

the consequences: -No, I don’t want to get hit....and I don’t want to get in trouble.” 

(Morrison & Burgman., 2009, s. 148) 

 

Barn med synnedsättning deltog i färre fritids- och sportaktiviteter utanför hemmet än 

vad andra barn i samma åldersgrupp gjorde (George & Duquette., 2006; Engel-Yeger & 

Hamed- Daher, 2013). Detta kunde påverkas av föräldrarnas socioekonomiska status då 

högre status innebar fler möjligheter för barnen (George & Duquette., 2006; Engel-

Yeger et al., 2013). De flesta deltog i flera olika fritids- och sportaktiviteter både i 
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skolan och i hemmet (Tadic et al., 2014). Många deltog i speciella fritidsaktiviteter 

arrangerade av olika organisationer för barn med synnedsättning och deras föräldrar 

(Tadic et al., 2014). Inomhusaktiviteter, såsom att spela dataspel, leka med leksaker och 

ta hand om sina husdjur, var vanligare hos barn med synnedsättning (Tadic et al., 2014). 

De spenderade också mera tid i sitt hem (Engel-Yeger et al., 2013). 

 

“I just can’t do sports, and I want to be a part of it but I just can’t so I just feel as 

though I get left out all the time” (Tadic et al., 2014), s. 242). 

 

Aktiviteter som anordnades specifikt för barn med synnedsättning medförde en känsla 

av gemenskap (Tadíc et al. 2014) och då aktiviteterna anpassades till deras 

synnedsättning ökade deltagandet i sport. Barnen fick också möjlighet att träffa 

jämnåriga som befann sig i liknande situation (Tadic et al., 2014). 

 

Vikten av att träffa andra barn i samma situation var återkommande i flera studier där 

barnen beskrev upplevelser av att åka på sommarläger som anordnades för barn med 

synnedsättning (Shapiro et al., 2008; Goodwin et al., 2011; George & Duquette., 2006). 

Barnen beskrev att känslan av gemenskap och känslan av att passa in som uppstod i 

samband med sommarlägren visade på stor kontrast till känslan av att vara isolerad där 

hemma (Goodwin et al., 2011; George & Duquette., 2006). 

 

“It’s fun. Basically everyone knows what it’s like to be visually impaired or blind. I’m 

happy.” (George & Duquette., 2006 s. 156).   

 

För att underlätta barnens känsla av fysisk självständighet och säkerhet spelade 

ledsagarna på ett sommarläger en viktig roll (Goodwin et al., 2011). På lägret fick 

barnen även möjlighet att träffa och umgås med äldre deltagare som kunde fungera som 

en förebild och inspirera barnen att prestera utifrån sina förutsättningar inom fysisk 

aktivitet (Goodwin et al., 2011). 

 

Barnen hade mestadels positiva erfarenheter av att delta i sommarlägren (Shapiro et al., 

2008; Goodwin et al., 2011; George & Duquette., 2006). Förutom att träffa nya vänner, 

beskrev de även känslan av att befinna sig i ett sammanhang där det mesta i den fysiska 

miljön var anpassad till deras funktionshinder och att de på så vis fick möjlighet att 

utforska sin kapacitet inom just fysisk aktivitet (Goodwin et al., 2011; George & 

Duquette., 2006). 

 

Identitet  

 

Föräldrar och andra anhöriga innebar ett viktigt stöd i det dagliga livet (Tadic et al., 

2014). De kunde hjälpa barnen med att välja kläder, laga mat, hjälpa till med 

handhavandet av kontanter och bidra till en säker miljö. Familjer kunde ibland upplevas 

som överbeskyddande, något som i sig kunde ha en negativ inverkan på autonomin 
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(Tadic et al., 2014). Som tidigare nämnts deltog barn med synnedsättning i färre 

aktiviteter utanför hemmet än andra barn vilket beskrevs som en begränsande faktor 

(Engel-Yeger et al., 2013). Istället kunde de ägna sig åt mera självständiga aktiviteter i 

hemmet (Engel-Yeger et al., 2013). 

 

I en av studierna undersöktes självuppfattning hos barn med synnedsättning i samband 

med fysisk aktivitet i form av skridskoåkning. I denna studie fann man att barnens 

självuppfattning hade försämrats efter denna aktivitet (Dursun et al., 2014).  

Det fanns också en korrelation mellan negativ kroppsuppfattning och övervikt (Greguol 

et al., 2013). Barnen upplevde besvikelse och frustration över den stigmatisering som en 

synnedsättning innebar (Tadic et al., 2014). En flicka beskrev oro över hur hennes 

utseende kunde avskräcka pojkar från att ta kontakt (Tadic et al., 2014). Flera av barnen 

beskrev att deras självkänsla delvis avgjordes av deras avvikande utseende (Morrison & 

Burgman., 2009). Barn som behandlades för amblyopi med ocklusion eller glasögon 

kände sig inte socialt accepterade vilket ledde till sämre självförtroende (Webber et al., 

2008; (Engel-Yeger., 2007; Bhandari et al., 2012). En av pojkarna kände sig som en 

“idiot” på grund av sitt behov av synhjälpmedel (Tadic et al., 2014). Ett återkommande 

ämne i flera studier var sambandet mellan hur starka atletiska eller akademiska 

prestationer avsevärt förbättrade barnens självkänsla och självförtroende. Det vill säga 

att barnen värderade ofta sig själva utifrån sina prestationer (Shapiro et al., 2008; 

Goodwin et al., 2011;George & Duquette., 2006; Webber et al., 2008; Morrison & 

Burgman., 2009). 

 

I en av studierna framkom barnens tankar inför framtiden (Tadic et al., 2014). Dessa 

tankar handlade både om oro och förhoppningar angående framtida studie- och 

karriärmöjligheter men också drömmar om eventuella kärleksrelationer och vetskap om 

att aldrig kunna ta körkort. Flera av barnen som deltog i studien uttryckte oro och 

frustration över att andra hade åsikter och tankar om vilka arbeten de inte skulle kunna 

klara av på grund av sin funktionsnedsättning. Många av barnen var ändå positiva inför 

sin framtid (Tadic et al., 2014). 

 

“I don’t think [my eyesight] will get in the way. I will make sure that it doesn’t mean 

that I don’t get the job that I want. (Tadic et al., 2014), s. 244) ” 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie med en integrativ 

undersökningsmetod enligt Whittemore och Knafls (2005). Metoden innehåller 

specifika steg som följdes för att skapa replikerbarhet och reliabilitet. De studier som 
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inkluderades kvalitetsbedömdes enligt Forsberg och Wengströms kriterier för 

kvalitetsvärdering (2016). Studierna bedömdes utifrån dessa kriterier vara av låg, 

måttlig eller hög vetenskaplig kvalitet. Att studier med låg vetenskaplig kvalitet 

användes är en svaghet med studien. Förklaringen är att det inte fanns tillräcklig mängd 

data av hög kvalitet för att kunna beskriva ämnet och eftersom de studierna med låg och 

måttlig kvalitet svarade mot syftet ansågs de ändå relevanta.  

 

Det primära syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars upplevelser av att 

leva med en synnedsättning. Efter en genomgång av aktuell forskning i flera databaser 

konstaterades att detta syfte gav ett alltför omfångsrikt och varierat resultat. Dessutom 

beskrevs huvudsakligen ungdomars upplevelser. Genomgången visade också att ämnet 

barn med synnedsättning och deras upplevelser var sparsamt beskrivet. Intresset för att 

belysa enbart barns upplevelser uppstod då en systematisk litteraturstudie skulle kunna 

utgöra en bakgrund för framtida forskningsprojekt.  

 

Sökningar utfördes i fyra databaser som alla ansågs relevanta för ämnet omvårdnad. 

Efter att sökningar i Cinahl och PubMed genererat en hel del träffar fortsatte sökandet i 

databaserna. PsychInfo och Web of Science Core Collection. Sökningarna i de två 

sistnämnda databaserna gav ett fåtal studier som slutligen inkluderades i resultatet på 

grund av att flertalet träffar utgjordes av dubbletter från tidigare sökningar. Detta kan 

ses som en styrka med studien då de valda sökorden ansågs adekvata och att fler 

databaser inte nödvändigtvis genererat nya träffar. 

 

I studien valdes begränsningar i samtliga databaser som varierade utifrån de möjligheter 

som fanns i de olika databaserna. I alla databaser användes begränsning av språk och 

årtal för att få aktuell forskning. I Cinahl, PubMed och PsychInfo var begränsningar 

gällande barns åldrar en möjlighet vilket underlättade sökningarna att finna de artiklar 

som svarade mot studiens syfte. Åldersbestämmande begränsningar kan möjligtvis 

utgöra en svaghet då relevanta studier kan ha förbisetts. Det kan även vara 

problematiskt att jämföra upplevelser hos barn i olika åldrar eftersom såväl 

synutveckling som barnets övriga utveckling är pågående. Dessutom kan problem och 

svårigheter variera i olika åldersgrupper. Begränsningen av språk till engelska samt 

begränsningen “research articles”, som användes i Cinahl, kan även detta ha inneburit 

att studier har förbisetts. Eftersom studiens syfte var att beskriva barns upplevelser 

ansågs ändå åldersbegränsning vara relevant för att exkludera studier som belyste äldre 

barns och ungdomars upplevelser. Studier på barn där medelåldern på deltagarna var 

upp till 12 år inkluderades på grund av ett annars alltför sparsamt material. Citat 

inkluderades i resultatet endast då dessa uttalats av barn mellan 2-12 år. De flesta 

studier generaliserar resultat och kan således ha inneburit att generaliserad data som 

inkluderats, även innefattar barn som är äldre än 12 år, vilket kan ses som en svaghet 

med studien.  

 

I samtliga studier exkluderades barn med synnedsättning med kognitiva störningar eller 

syndrom i tillägg till synnedsättningen. Dessa barn valdes att exkluderas även i 
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litteraturstudien då inklusion av dessa skulle ha inneburit ett oerhört stort ämne med stor 

variation. Även om detta var något som ville undvikas är det svårt att garantera att barn 

med övriga syndrom i någon av studierna ändå inkluderades då redogörelse för 

eventuella kognitiva utredningar inte redovisades. Då barn med dessa sjukdomar ofta 

inte kan redogöra själva för sina känslor och upplevelser hade föräldrars uppfattning av 

barnen blivit fokus. Även detta var ett exklusionskriterie eftersom det var barnens egna 

upplevelser som var studiens egentliga syfte.    

 

Data kunde innehålla empiriska eller teoretiska studier och vara av kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. Enligt Whittemore & Knafl (2005) leder detta till omfattande resultat. 

Att resultatet utgjordes av både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan därför ses som 

en styrka med studien. Då syftet var att beskriva upplevelser kan de kvalitativa 

artiklarna utgöra en värdefull källa. De kvantitativa artiklarna kan bekräfta resultaten 

från de kvalitativa artiklarna samtidigt som kvantitativ data utgör en styrka i 

replikerbarhet.  

 

För att granska artiklarnas innehåll användes Forsberg & Wengströms (2013) 

granskningsmallar. Dessa användes både till de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna. 

Initialt utfördes granskningsprocessen individuellt för att senare diskuteras innan 

granskningsmallarna fylldes i. En individuell granskningsprocess styrker studiens 

validitet.  

 

För att verifiera att de inkluderade artiklarna tidskrifter som genomgått “peer-review” 

användes databasen Ulrich-web. Med hjälp av denna verifierades den vetenskapliga 

kvalitét hos de inkluderade studierna och detta styrker den aktuella studiens kvalitet. 

 

Trots att bakgrunden i studien beskriver screeningprocessen och dagens läge i Sverige 

gällande barn med synnedsättning inkluderas inte någon studie från Sverige i resultatet. 

Detta på grund av att det inte framkom någon svensk studie genom de systematiska 

sökningarna.   

 

Resultatdiskussion 

Emotionella svårigheter 

 

Barn beskrev sina möten med vården både som positiva och negativa (Tadic et al., 2014; 

DeCarlo et al., 2012). Att behöva upprepa sig och förklara för nya vårdgivare, en oro 

över sitt hälsotillstånd men också bemötande i vården var delar som beskrevs (Tadic et 

al., 2014; DeCarlo et al., 2012). Innan ett barn tas emot på ögonmottagningen är det 

viktigt att vara väl förberedd. Det gäller att vara väl insatt i barnets sjukdomshistoria 

liksom att vara medveten om barnets aktuella synstatus. Genom denna förberedande 
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åtgärd kan sjuksköterskan bidra till en positiv miljö och skapa möjligheter till 

välmående och god hälsa för patienten (Alligood, 2014). Omvårdnad bör planeras för att 

underlätta utvecklandet av adaptiva förmågor hos patienten men också för att 

möjliggöra adoptionsprocessen och förbättra den miljömässiga förvandlingen (Alligood, 

2014). Några barn beskrev en oro inför besöken på ögonmottagningen, delvis på grund 

av att de där fick bekräftat hur deras synförmåga försämrats (Tadic et al., 2014). Enligt 

en studie utförd på ungdomar med synnedsättning finns ett behov av psykologiskt stöd 

för att kunna hantera eventuell synförsämring på ett bra sätt (van Leeuwen, Rainey, Kef, 

van Rens & van Nispen, 2015). Sjuksköterskan bör vara lyhörd för barnets psykiska 

välmående och uppmärksamma eventuella behov av psykologiskt support. 

Sjuksköterskan ska fungera som ett stöd till barnet och ska informera både barn och 

anhöriga om de möjligheter till professionell psykologisk hjälp som finns att få. 

 

Barnen beskrev att god kommunikation med vårdpersonal bland annat innebar att få 

känna sig hörda och därför var kommunikation något som barnen beskrev som en viktig 

del i mötet med sjukvården (Tadic et al., 2014). I en annan studie beskrev barn med 

synnedsättning att de upplevde att kommunikation med vårdpersonal var bristfällig då 

tydlig information saknades (Thomas, Crossland & Dahlman-Noor, 2015). Det kunde 

gälla aktuell eller planerad behandling av ögonsjukdom liksom olika möjligheter till 

stöd inom skola och fritidsaktiviteter. Majoriteten av föräldrar till barn med 

synnedsättning uppgav att de var nöjda med informationen som de fått från vårdgivare 

gällande deras barns ögontillstånd (Thomas et al., 2015). 

 

Litteraturstudiens resultat innefattar studier från flera olika länder i världen däremot har 

ingen studie från Sverige inkluderats. Beskrivning av svenska barns upplevelser av att 

leva med synnedsättning finns därmed inte representerade i resultatet. I Sverige är det i 

dagsläget syncentralerna som informerar om de möjligheter som finns inom 

fritidsaktiviteter och skola.  

 

Ögonsjuksköterskan bör upprätta och journalföra barnets omvårdnadsdiagnoser inom 

till exempel stöd, kunskap, information och samordning, och dessutom följa upp 

huruvida behoven tillgodosetts. Eftersom studierna kommer från olika länder i världen, 

är det svårt att veta hur systemet kring barnens habilitering ser ut. Det viktiga är i alla 

länder att vården anpassas till barnets ålder och utveckling och att information och stöd 

ges utifrån detta. Omvårdnanden bör sträva efter att barn och deras anhöriga informeras 

utifrån individuella omvårdnadsbehov. Information skulle kunna anpassas till barn 

genom tecknade filmer, informationsblad, bildspel eller genom lek och teater. Denna 

metod har tidigare givit positivt resultat i samband med information till barn som skulle 

genomgå ocklusionsbehandling och där barnens medverkan tidigare varit låg (Pradeep, 

Proudlock, Awan, Bush, Collier & Gottlob, 2014).  

 

Många av barnen med synnedsättning har även andra funktionsnedsättningar. Det 

innebär att information och kommunikation måste anpassas till den kunskapsnivå barnet 

befinner sig på. Utförande av olika oftalmologiska undersökningar och utredningar kan 
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vara svåra att utföra med barn som har nedsatt mental kapacitet eller nedsatt 

koncentrationsförmåga eftersom kommunikationssvårigheter påverkar barnets 

medverkan (Grönqvist et al., 2001). Av den anledningen kan det också vara svårt att 

intervjua dessa barn i en vetenskaplig studie om deras upplevelser. De studier som 

inkluderades i litteraturstudien innefattade därför endast sådana som exkluderat barn 

med kända kognitiva funktionsnedsättningar. Någon redogörelse för vilka kognitiva 

utredningar som barnen genomgått fanns dock inte i någon av studierna.  

 

Elevassistenter beskrevs som ett slags hjälpmedel till att främja barnets fysiska 

prestationer och utveckling (Tadic et al., 2014; Goodwin et al., 2011). Barnens 

utveckling av grovmotorik kan enligt Brambring (2007) underlättas genom vägledning 

och instruktioner. Elevassistenter och andra synhjälpmedel kan fungera som ett viktigt 

verktyg för barnen både då det gäller skola, personlig utveckling och fritid. I flera av 

studierna pratar barnen om de hjälpmedel som finns tillgängliga för dem (Tadic et al., 

2014; Goodwin et al., 2011; Bourke & Burgman., 2010; DeCarlo et al., 2012). 

Flera negativa kommentarer gällande synhjälpmedel, framkom i en studie på tonåringar 

med synnedsättning. De flesta kommentarerna gällde ofrivillig uppmärksamhet från 

omgivningen och en känsla av att inte vara som alla andra (Khadka, Ryan, Margrain, 

Woodhouse & Davies, 2012). I samma studie beskrevs att deltagarna föredrog 

elektroniska hjälpmedel såsom CCTV och eller datorer (Khadka et al., 2012). I Sverige 

är det syncentralerna som erbjuder synhjälpmedel. Det är viktigt att barnen känner sig 

bekväma med de synhjälpmedel som erbjuds då motsatsen kan betyda att barnen inte 

använder hjälpmedlen i den grad de egentligen har behov för.  

 

Sociala relationer 

 

I flera av studierna beskrev barnen upplevelser av mobbing och att bli retade (Tadic et 

al., 2014; Bourke & Burgman, 2010; Webber et al., 2008; Bhandari et al., 2012). Något 

som kunde förhindra eller underlätta hanterandet av detta var att ha vänner. Vikten av 

vänskap var ett centralt och återkommande ämne i flera av studierna (Tadic et al., 2014; 

George & Duquette, 2006; Bourke & Burgman, 2010; Morrison & Burgman., 2009).  

En studie visade att barn med synnedsättning delar samma intressen och utför flera 

liknande aktiviteter som jämnåriga barn utan synnedsättning till exempel att lyssna på 

musik, simma, shoppa och umgås med vänner (Khadka et al., 2012). En annan studie 

visade att barn med synnedsättning har svårare för social kommunikation och 

interaktion än barn utan synnedsättning (Tadic et al., 2009). Eftersom barn med 

synnedsättning kan ha svårt för att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk kan de gå 

miste om viktig kommunikation i det sociala samspelet. Detta kan medföra svårigheter 

med att skaffa sig nya vänner eller att behålla de vänner de har. I Sverige går barn med 

synnedsättningar i allmänna skolor där lärare ofta inte har någon erfarenhet eller 

kunskap om synnedsättning eller oftalmologiska sjukdomar. Synfunktionen hos barn 

kan till exempel förbättras i takt med att barnet blir äldre vilket lärare behöver ges 

information om (Grönqvist et al., 2001; Blohmé & Tornqvist, 1997). 
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Att barn med synnedsättning går i allmänna skolor kan ses både ur ett positivt och ett 

negativt perspektiv. En positiv aspekt kan vara att barnen behandlas i mångt och mycket 

som sina jämnåriga klasskamrater och får en naturlig möjlighet till att umgås med barn 

utan synnedsättning. Detta kan sägas avspegla den verklighet som senare i livet blir ett 

faktum. Negativa aspekter kan dels vara känslan av att inte vara som alla andra och att 

barnen får anstränga sig för att kompensera för sin funktionsnedsättning.  

 

Att uppleva utanförskap kan enligt Roy’s omvårdnadsteori ses som ett kontextuellt 

stimuli som påverkar barnens hälsa (Roy, 2014). Omvårdnaden bör syfta till att barnet 

ska kunna hantera stimuli på ett bra sätt (Roy, 2014). Även detta skulle kunna uppnås 

genom ett utökat samarbete mellan de instanser som är inblandade i barnets dagliga liv. 

Eftersom barn spenderar mycket tid i förskola och skola är det framförallt lärare som 

kan uppmärksamma tecken på utanförskap eller mobbing och bedriva åtgärder mot detta. 

Barnet kan även anförtro sig till sina anhöriga som i sin tur kan få hjälp och stöd för att 

hjälpa barnet att hantera detta. Sjuksköterskan på ögonkliniken kan genom information 

om förhållanden i skolan hitta vägar för att ändra på eller välja en annan sorts 

behandling som barnet känner sig mer bekväm med.  

 

Att finna vänskap under sommarläger för barn med synnedsättning var ett 

återkommande ämne i flera av studierna. Barnen beskrev bland annat att de under 

sommarlägren kunde knyta an till andra barn utan att behöva oroa sig över de andras 

reaktioner på deras funktionshinder (Shapiro et al., 2008; Goodwin et al., 2011; George 

& Duquette, 2006). Barnens upplevelser av att delta i aktiviteter för barn med 

synnedsättning var ett väl beskrivet ämne, där mestadels postitiva upplevelser beskrevs. 

Då barn med synnedsättning kan ha svårt för att utföra dagliga aktiviteter självständigt 

kan detta ha en hämmande inverkan på barnets deltagande i sociala aktiviteter (Avery & 

Hardy, 2014). Den fysiska miljön i samhället är mestadels anpassad för personer utan 

funktionshinder. Miljön på sommarläger anpassas helt efter barn med synnedsättning 

och deras behov vilket möjliggör ett ökat deltagande för barn som kanske vanligtvis 

hamnar socialt utanför i samband med lek. Detta kan upplevas som en kontrast för 

barnen då ansträngningar krävs av dem på ett annat sätt. De sociala relationerna kan 

kanske upplevas som mindre ansträngande medan andra krav kan öka på barnets 

självständighet, till exempel i samband med dagliga aktiviteter.  

 

Känslan av gemenskap på sommarläger för ungdomar med olika typer av 

funktionshinder beskrivs i en studie av Goodwin & Staples (2005). I studien beskrevs 

hur ungdomarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och den sociala 

miljön på lägret kunde vara en kontrast till känslan av isolation som många av 

ungdomarna upplevde i hemmiljön. Det verkar utifrån litteraturstudiens resultat att barn 

med synnedsättning uppskattar relationer med andra barn med liknande 

funktionsnedsättning. Tillsammans kan de utbyta erfarenheter och de något yngre 

barnen får möjlighet till förebilder i form av äldre kamrater som befinner sig i liknande 

situation som dem själva.  
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Fysisk aktivitet 

 

Resultatet visade på flera aktiviteter som var svåra för barnen att delta i på grund av 

deras synnedsättning, (George & Duquette, 2006; Engel-Yeger et al., 2013, Morrison & 

Burgman, 2009, Tadic et al., 2014). En av dessa aktiviteter var bollsporter (Engel-

Yeger., 2007).  Att fånga en boll kräver bland annat synförmåga. Några av barnen 

beskrev sin rädsla för att skada sig och att det var en av orsakerna till att de valde att 

inte delta i vissa aktiviteter. Detta styrks av en annan studie (Khadka et al., 2012), där 

bollsporter beskrivs som den svåraste sporten att delta i för barn med synnedsättning.  

Att barn med synnedsättning visade på sämre balansförmåga och grovmotorik i en 

studie (Engel-Yefer, 2007) skulle kunna indikera att barnen som deltog i den studien 

även hade övriga funktionsnedsättningar eller påverkan på centrala nervsystemet.  

 

Det är viktigt att barn med synnedsättning får samma möjligheter som andra barn till att 

prova på olika fysiska aktiviteter. För att detta ska vara möjligt krävs det rätt resurser, 

till exempel hjälpmedel eller stöd från en erfaren ledsagare. Barn som har föräldrar med 

hög socioekonomisk status har fler möjligheter att delta i aktiviteter som arrangeras 

utanför hemmet (George & Duquette, 2006; Engel-Yeger et al., 2013). Det kan bero på 

att en högre socioekonomisk status innebär föräldrar som har råd att bidra med resurser 

som ökar barnens möjlighet till att delta. Ekonomiska resurser krävs även för att kunna 

delta i övriga arrangemang såsom sommarläger för barn med synnedsättning. Då 

studierna är utförda i olika länder kan socioekonomiska skillnader se olika ut och 

således påverka barnen på olika vis. Flera av studierna nämner familjers 

socioekonomiska status som en orsak till möjligheter eller brist på möjligheter för 

barnet att få rätt habiltering eller möjlighet att delta i olika aktiviteter. Dessa 

förhållanden kan därför vara svåra att jämföra med svenska förhållanden. Barn som får 

möjlighet till att delta i aktiviteter som är anpassade för barn med synnedsättning, såsom 

sommarläger, beskriver upplevelser av gemenskap och en känsla av att passa in 

(Goodwin et al., 2011; George & Duquette, 2006). Samma sak beskrivs även i en studie 

som utfördes på ungdomar med funktionella nedsättningar som deltog i ett sommarläger 

(Goodwin & Staples, 2005). Ungdomarna beskrev hur självkänslan och självförtroendet 

ökade då de fick möjlighet att umgås med ungdomar i en liknande situation. 

Gemenskapen på lägret medförde att ungdomarna vågade prova på nya aktiviteter och 

testa sina gränser (Goodwin & Staples, 2005).  

 

I resultatet framkom att barn med synnedsättning deltog i färre fysiska aktiviteter 

(Engel-Yeger et al., 2013) än andra barn. Detta innebär att dessa barn inte får samma 

möjlighet att prova på eller delta i fysisk aktivitet vilket skulle kunna leda till besvär 

med övervikt, ett fysiskt hälsoproblem som sjuksköterskan bör försöka förebygga 

(Greguol et al., 2013). Resultatet är inte generaliserbart med svenska förhållanden men 

övervikt finns även hos svenska barn.  
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Det verkar således finnas ett behov av ökat stöd och fler hälsofrämjande insatser för att 

få barn med funktionshinder att delta i fysisk aktivitet i större utsträckning. En 

oftalmologisk och neurologisk utredning för att ställa rätt diagnos är nödvändig för att 

optimala strategier för habilitering ska kunna sättas in (Grönqvist et al., 2001). 

Sjuksköterskan kan genom hälsofrämjande insatser tillsammans med barn och anhöriga 

utforma mål och omvårdnadsdiagnoser för att förebygga övervikt hos barnet för att, på 

så sätt, främja möjligheten till ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. För att hitta 

fysiska aktiviteter utifrån barnets enskilda förutsättningar skulle omvårdnads-

diagnoserna kunna utformas i samarbete med synpedagog och idrottslärare.  

Enligt Roy’s adaptationsmodell skulle målet med omvårdnaden i det här fallet vara ökad 

fysisk aktivitet, vilket skulle uppnås genom adaptation för externa fokala stimuli 

(Alligood, 2014). Barn med funktionsnedsättning beskriver i en annan studie att de 

upplevde många hinder för att kunna delta i fysisk aktivitet men att de önskade och ville 

delta om rätt personliga hjälpmedel erbjöds (Shields, Synnot & Barr, 2012). Barnen bör 

få chans att utforska och prova på nya aktiviteter utan att känna krav på att prestera för 

att passa in. Det är viktigt att personer i barnets omgivning inte berömmer barnet uifrån 

deras prestationer utan främjar barnets självkänsla genom att uppmärksamma och 

uppmuntra barnets personlighet i stället.   

 

Identitet 

 

I resultatet beskrevs det att föräldrar och anhöriga kunde fungera som ett viktigt stöd 

men samtidigt upplevas som överbeskyddande och på så vis inverka på barnens 

autonomi (Tadic et al., 2014). Barn med funktionsnedsättning kan hamna i en 

beroendeställning till sina föräldrar i högre grad än barn utan en funktionsnedsättning 

vilket kan, som studien visade, påverka deras autonomi. I samband med att barn växer 

upp tillkommer en önskan om självständighet och autonomi (Van Leeuwen et al., 2015 ). 

Detta är en del av en naturlig utveckling men vid en synnedsättning blir det en förstärkt 

utmaning (Van Leeuwen et al., 2015). Då barn med funktionshinder vistades i miljöer 

där föräldrar inte var närvarande fick de ökad chans att uttrycka sin självständighet och 

att lita på sina egna förmågor (Goodwin & Staples, 2005).  

I en annan studie beskrev några av barnen med synnedsättning att deras föräldrar ibland 

hindrade eller begränsade deras medverkan i utomhusaktiviteter. Barnen upplevde även 

att stödlärare på det viset kunde begränsa deras självständighet genom att ständigt vara 

närvarande (Khadka et al., 2012).   

Föräldrar till barn med funktionshinder uttryckte svårigheter med att släppa taget om 

barnen och låta dem utveckla sin självständighet (Goodwin & Stables, 2005). Därför 

kan extra stöd och information i föräldrarollen behövas. Föräldrarna kan på så sätt 

stärkas i sin föräldraroll så att de i sin tur kan stötta och uppmuntra sina barn att 

eftersträva självständighet. Ansvaret för att erbjuda sådant stöd delas av flera instanser, 

exempelvis ögonsjuksköterskan som bör erbjuda det i samband med barnets besök på 

ögonklinik. Alla individer påverkas ständigt av yttre och inre stimuli från sin omgivning. 

Barns anpassningsförmåga påverkas ofta av yttre stimuli, såsom föräldrars inställning 
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(Alligood, 2014). Barn med uppmuntrande och kärleksfulla föräldrar har lättare för att 

anpassa sig till livets omständigheter och att möta motgångar än de barn med föräldrar 

som har en fientlig, taktlös eller förolämpande inställning (Alligood, 2014). Det är 

viktigt att vårdgivare är uppmärksamma på tecken till att barn far illa. För barn med 

synnedsättning kan vårdgivare på ögonkliniken ha en viktig del i att uppmärksamma 

sådana situationer då barnet kommer på kontroller.  

 

Barn med synnedsättning upplever att deras synnedsättning är stigmatiserande (Tadic et 

al., 2014). Tänkbara orsaker till detta skulle kunna vara en ständig närvaro av stödlärare 

eller synhjälpmedel, som ju särskiljer barnet från de andra barnen i klassen. Andra 

förklaringar skulle kunna vara ocklusionsbehandling mot amblyopi eller en synlig 

strabism. Barnen i studierna beskrev att utseendet relaterat till ögonsjukdom påverkar 

hur omgivningen uppfattar dem och att detta leder till sämre självförtroende (Tadic et al., 

2014; Webber et al., 2008; Engel-Yeger., 2007; Bhandari et al., 2012; Morrison & 

Burgman, 2009). Ögonsjuksköterskan kan ge psykologiskt stöd och försöka hjälpa 

barnet att acceptera sin synnedsättning och sitt utseende. Ögonsjuksköterskan kan 

förmedla till behandlande vårdgivare om patientenens upplevelser av behandling och i 

de fall det är möjligt kan behandlingsmetoden anpassas. Det kan, till exempel, vara 

aktuellt vid behandling av amblyopi. Strabism har enligt flera andra studier en negativ 

inverkan på barn och ungdomars liv då det gäller deras självbild, skolgång och 

deltagande i sport (Wen, McKean-Cowdin, Varma, Tarczy-Hornoch, Cotter, Borchert & 

Azen, 2011; Nelson et al., 2008; Satterfield, Keltner & Morrison, 1993).  

 

I resultatet framkom oro, tankar och förhoppningar inför barnens framtid, till exempel 

vetskapen om att aldrig kunna ta körkort (Tadic et al., 2014). Khadka et al. (2012) 

beskriver att ungdomar med synnedsättning hade svårt att acceptera att inte kunna köra 

bil eftersom det skulle kunna påverka deras självständighet och innebära färre 

möjligheter senare i livet. Att tankar om körkort redan uppstår när man är barn kan 

spegla hur viktig bilen och körkortet är i samhället. Som tidigare nämnts är samhället 

överlag utformat för personer utan synnedsättning, vilket kan innebära vissa 

begränsningar för barn med synnedsättning. Barnen kan behöva hjälp med att hantera 

detta.  

 

Konklusion och implikation 

 

Studien visade att forskning på barn med synnedsättning och deras upplevelser av mötet 

med vården var sparsam. Svensk forskning visade sig vara nästintill obefintlig inom 

detta ämne. Barnen beskrev både negativa och positiva upplevelser av mötet med 

vården. De beskrev en frustration över att behöva förklara sitt hälsotillstånd för 

vårspersonal som inte var insatta i deras hälsohistoria. Barnen beskrev upplevelser av 

mobbing och utanförskap som ofta var relaterat till barnens utseende eller till deras 

funktionshinder. Tankar om vänskap, gemenskap och känslan av att få vara en i 

mängden beskrevs i flera studier, särskilt i samband med aktiviteter och läger som 
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anordnades för barn med funktionshinder. Barn med synnedsättning deltog i färre 

fritids- och sportaktiviteter utanför hemmet än andra barn men beskrev en önskan om att 

kunna delta. Att delta och att prestera väl inom skola och fysisk aktivitet, kunde 

innebära en positiv påverkan på barnens självförtroende. Anhöriga och vänner var ett 

viktigt stöd för barnen i det dagliga livet men kunde även utgöra en risk för negativ 

inverkan på barnens autonomi. Resultatet visade att många av barnen var positiva inför 

sin framtid, men att det även fanns en oro inför framtida studie- och karriärmöjligheter. 

I litteraturstudien framkom att barn som lever med synnedsättning har behov av 

anpassade aktiviteter både i skolan, hemmet och på sin fritid.  

 

Resultatet av litteraturstudien kan skapa en ökad förståelse och kunskap om barn med 

synnedsättning och deras situation, såväl hos vårdgivare som allmänhet. För att kunna 

erbjuda den omvårdnad som dessa barn behöver krävs kunskap och förståelse för deras 

unika tillstånd. Beskrivning av barns upplevelser kan således utgöra en grund för och ge 

vägledning för omvårdnaden. Ögonsjuksköterskan kan i sitt arbete använda sig av Roys 

omvårdnadsmodell för att främja adaptation och hälsa hos barn och ungdomar med 

synnedsättning genom omvårdnadshandlingar och omvårdnadsmål. Genom ökad 

kunskap och förståelse kan omvårdnaden utvecklas för att bemöta barn med 

synnedsättning och deras behov.  

Forskning inom ämnet har i tidigare studier beskrivits som sparsam vilket även stämmer 

överens med detta resultat. Litteraturstudien kan utgöra en grund för fortsatt forskning 

inom ämnet.  
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        BILAGA A 

Tabell 1: Sökordsöversikt     

Sökord CINAHL 

 

PubMed 

MeSH-term 

PsychInfo  

Thesaurus 

Web of Science 

Core Collection 

Child Child* Child Preschool child/ 

Elementary 

school students 

Child  

Visual 

Impairment 

Visual 

Impairment 

Visual disorders Visual disorder Visual 

impairment  

Low Vision Low Vision    

Blind Blind* Blindness Blind Blind  

Experience Experience* Life change 

events 

Life experience Experience) 

Well being Well being Child welfare Adjustment Well being 

Adapt Adapt* Acclimatization Adjustment Adapt  

Psychosocial Psychosocial Social support Psychosocial 

factors 

Psychosocial  

Social network Social network Social support Social network Social network  

 



 

                 BILAGA B 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska 

operatorer 

Antal  

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat  

artiklar 

2016-03-

03 

Cinahl 

 

(S1) Child* 

Begränsningar: 

English, research 

articles, 2006-

2016, preschool 

child 2-5, child 6-

12 

76,265    

2016-03-

03 

Cinahl 

 

(S2) Visual 

impairment OR 

blind* OR low 

vision 

Begränsningar:  se 

ovan  

2,259    

2016-03-

03 

Cinahl 

 

(S3) experience* 

OR well being OR 

adapt* OR 

psychosocial OR 

social network 

Begränsningar:  se 

ovan 

18,046    

2016-03-

03 

Cinahl 

 

((S1) AND (2)) 

AND (S3) 

316 46  6 6 

2016-03-

06 

Cinahl 

 

Blind* AND 

child* experience*  

Begränsningar: 

English, research 

articles, 2006-

2016, age 2-5, age 

6-12 

134 11 (5*)  0 0 

2016-03-

06 

Cinahl 

 

Blind* AND 

child* AND 

psychosocial 

Begränsningar: 

English, research 

articles, 2006-

2016, age 2-5, age 

6-12 

127 10 (7*)  Denna 

sökning 

generade 

inga ”nya” 

artiklar 

2016-03-

06 

Pub Med (S1)Vision 

disorder [Mesh] 

OR blindness 

[Mesh] 

Begränsningar: 

English, preschool 

child 2-5, child 6-

3784    



 

12, From 2006 

2016-03-

06 

Pub Med (2) Life change 

events [Mesh] OR 

child welfare 

[Mesh] OR social 

support [Mesh] 

Begränsningar:  

Se ovan 

 

31943    

2016-03-

06 

Pub Med (S3) Child 

Begränsningar:  

Se ovan 

 

416324 

 

   

2016-03-

06 

Pub Med ((S1) AND (2)) 

AND (S3) 

126 33 (5*)  4  4 

2016-03-

11 

 

 

 

PubMed Vision disorder 

[mesh] AND 

social support 

[mesh] 

Begränsningar: 

English, preschool 

child 2-5, child 6-

12, from 2006 

97 43 (29*)  0 0 

2016-03-

11 

PsychInfo Vison disorders 

[thes] OR Blind 

Begränsningar: 

english, preschool 

age 2-5 yrs, school 

age 6-12 yrs, 

2006-2016 

2565    

2016-03-

11 

PsychInfo Life experiences 

[thes] OR 

psychosocial 

factors [thes] OR 

social networks 

[thes] OR 

adjustment [thes] 

Begränsningar: se 

ovan 

16854    

2016-03-

11 

PsychInfo Preschool students 

[thes] OR 

Elemantary school 

students [thes]  

Begränsningar: se 

ovan.  

14733    

2016-03-

11 

PsychInfo S1 AND S2 AND 

S3 

17   0 (Ingen 

titel 

svarade till 

syftet) 

2016-03- PsychInfo S1 AND S2 107 15(4*) 2 2 



 

11 

016-03-23 Web of 

Science 

Core 

Collection 

Visual impairment 

OR blind  

Begränsningar: 

2006-2016 

187 892    

2016-03-

23 

Web of 

Science 

Core 

Collection 

Experience OR 

psychosocial OR 

adapt OR social 

network OR well 

being 

Begränsningar: se 

ovan 

1 106 037    

2016-03-

23 

Web of 

Science 

Core 

Collection  

Preschool child 

OR school age 

child 

Begränsningar: se 

ovan 

51 637    

2016-03-

23 

Web of 

Science 

Core 

Collection 

S1 AND S2 AND 

S3  

Begränsningar 

2006-2016, 

English 

202 20(8*) 1 1 

       

(*)antal dubbletter från tidigare sökningar



 

                             BILAGA C 

Artikelöversikt:  

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens 

 

Dursun, O., Erim Erhan, S., Özhan Ibis, E., Selcuk Esin, I., Keles, S., Sirinkan, A., 

Yörük, Ö., Acar, E., & Ercument Beyhun, N. (2014). The effect of ice skating on 

psychological well-being and sleep quality of children with visual or hearing 

impairment.  
Land 

Databas 

Turkiet 
CINAHL 

Syfte Att utvärdera effekt av ett aktivitetsprogram med skridskoåkning och påverkan på 

självuppfattning, beteende, känslomässiga problem och sömnkvalitet hos barn och 

ungdomar med syn eller hörselnedsättning.  
Metod: 

Design 

Kvantitativ metod med beskrivande statistik 

Urval Kvoturval. Inklusionskriterier var barn med hörselnedsättning (70 dB på bästa örat) 

samt barn med synnedsättning (20/200 med bästa korrektion). Exklusionskriterier 

var barn med hörsel och synnedsättning och kognitiva utvecklingsstörningar samt 

flera fysiska funktionsnedsättningar. 40 barn i åldrarna 8-16 där medelåldern var 

12,2 år. 20 barn hade hörselnedsättning och 20 barn hade synnedsättning.  
Datainsamling Barnen fick delta i aktivitetsprogrammet under en timme två gånger i veckan, detta 

pågick under tre månader. Därefter fick barnen fylla i ett frågeformulär SDG 

(Strenghts and difficulties questionnaire) och ett formulär som mäter 

självuppfattning PHCSCS (Piers-Harris Children’s self-concept scale) 
Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att beskriva variabler 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Välbefinnandet hos barnen med hörselnedsättning ökade signifikant. Sömnkvalitén 

hos båda grupper förbättrades också signifikant. Barn med synnedsättning 

påverkades negativt gällande självuppfattning, stress samt deras relationer med 

jämnåriga. Enligt studiens resultat kan skridskoåkning gynna barn med 

hörselnedsättning positivt medan valet av fysisk aktivitet kan ha påverkat barn med 

synnedsättning negativt.    
Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 



 

Artikel 2 

 

 

Referens Tadíc, V., Lewando Hundt, G., Keeley, S., & Rahi, J.S. (2014). Seeing it my way: 

living with childhood onset visual disability.   
Land 

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Att belysa upplevelser hos barn och ungdomar med synnedsättning samt att öka 

förståelsen hos sjukvårdspersonal som ger vård till och arbetar med denna grupp. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod  

Urval Strategiskt urval. 107 barn med olika grad av synnedsättning bjöds in till att delta i 

studien. 32 av dessa barn valdes därefter ut. Barnen som deltog i urvalet var 10-15 år 

gamla. 18 var flickor och 14 var pojkar varav 12 stycken av barnen kom från 

välbärgade familjer.  

Datainsamling Intervjustudie med halvstrukturerade frågor. Erfarna intervjuare höll i alla intervjuer på 

antingen sjukhus, skola eller i barnens hem. I mer än hälften av intervjuerna fanns en 

förälder närvarande under intervjun.  

Dataanalys Val av analysmetod framkommer inte. Teman utvecklades som begrepp och de 

individuella svaren från intervjuerna är kategoriserade och kodade.  

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Utifrån det kodade intervjumaterialet identifierades sex stycken teman: sociala 

relationer, självständighet och autonomi, psykiskt välbefinnande, funderingar och 

drömmar om framtiden, praktiskt fungerande samt behandling och förståelse för ögats 

tillstånd. Resultatet från denna studie visar att många barn med synnedsättning har 

förmåga att anpassa sig och har både drömmar och planer inför framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 



 

Artikel 3 

Referens Shapiro, R.D., Moffett, A., Lieberman, L., & Dummer, G.M. (2008). Domain-

specific ratings of importance and global self-worth of children with visual 

impairments. 

Land 

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att utforska hur barn med synnedsättning upplever social acceptans, fysisk och 

atletisk kompetens samt om huruvida de påverkas av detta. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod med beskrivande statistik  

Urval Strategiskt urval. 43 barn som deltog på ett aktivitetsläger under sommaren. 

Inklusionskriterierna var att delta i lägret som anordnades för barn med olika 

grader av synnedsättning. Exklusionskriterier var barn med andra kognitiva 

funktionsnedsättningar. 33 av barnen var mellan 8-14 år och medelåldern var 

11.57. Tio av deltagarna var mellan 15-20 år.  

Datainsamling Barnen fick fylla i validerade frågeformulär SPCC The self- perception profiler 

for children (Harter, 1998). Ungdomarna fyllde i motsvarande SPPA The self-

perception profile for adolescents.   

Dataanalys Beskrivande analys med oberoende t-test för SPPC samt SPPA formulären. 

MANOVA användes för att beräkna det statistiska sambandet mellan kön och 

ålder. Data redovisades i tabeller.   

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Barnen på detta sommarläger uppfattade inte fysisk och atletisk kompetens som 

viktig samt att de brydde sig inte nämnvärt om social acceptans av andra 

jämnåriga på lägret.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 

 



 

Artikel 4 

 

 

 

  

Referens Goodwin, D.L., Lieberman, L., Johnston, K., & Leo, J. (2011). Connecting through summer 

camp: Youth with visual impairments find a sense of community. 

Land 

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att beskriva vikten av ett sommarläger för barn och ungdomar med synnedsättning 

Metod: 

Design 

Kvalitativ fenomenologisk metod  

Urval Strategiskt urval. Inklusionskriterierna var barn och ungdomar med en synnedsättning 

åldrarna 9-15 år. Urvalet bestod av 13 stycken barn och ungdomar, sju flickor och sex 

pojkar.  

Datainsamling Intervjustudie med halvstrukturerad intervjuguide som skedde i fokusgrupper under 60-90 

min samt enskilda intervjuer med varje deltagare 10-30 min. Alla intervjuer skedde under 

lägerveckan.  

Dataanalys Fenomenologisk analys enligt Moustakas  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Utifrån intervjuerna hittades tre teman som var återkommande. ”Connecting” som beskrev 

samhörigheten mellan barn och ungdomarna på lägret, ”reaching out” hur barnen och 

ungdomarna hade möjlighet att utforska sina egna tankar och möjligheter samt ”resistance 

and acquiescing” hur deltagarna anpassade sig till lägret och ledarnas regler.  Resultat från 

studien är i huvudsak deskriptivt och kan inte generaliseras. Resultat och vidare forskning 

inom ämnet kan gynna ledarutbildning och öka förståelsen för barn med synnedsättningar 

som deltar lägren.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 



 

Artikel 5 

  
Referens George, L.A., & Duquette, C. (2006). The psychosocial experience of a student with 

low vision  

Land 

Databas 

Kanada 

CINAHL 

Syfte Att beakta sociala och psykologiska upplevelser hos en student med synnedsättning 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod. Fallstudie med halvstrukturerade intervjuer 

Urval Urvalet bestod av en pojke på elva år ”Eric” med synnedsättning. Eric bodde med 

sina båda föräldrar som var medelinkomsttagare.  

Datainsamling Under två månader skedde insamling av kvalitativ data i form av observationer och 

halvstrukturerade intervjuer med tydliga frågeställningar. 45 minuters intervjuer 

spelades in.  

Dataanalys Datainsamling och dataanalys skedde parallellt. Frågor skapade en levande 

beskrivning av nyckelord och teman. Dataanalys efter Merriams metod.  

Bortfall Bortfall fanns ej 

Slutsats Analysen generade fyra teman: sport, vänskap, lärarens roll och föräldrarnas roll. 

Studiens resultat menar på att ett barn med synnedsättning inte behöver hindras eller 

känna sig hindrad i sin utveckling på grund av synnedsättning, om rätt resurser 

erbjuds.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 3 



 

Artikel 6 

 

 

  

Referens Bourke, S., & Burgman, I.(2010). Coping with bullying in Australian schools: how 

children with disabilities experience support from friends, parents and teachers. 

Land 

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att utforska hur barn med funktionshinder upplever fysiskt och emotionellt stöd från sin 

omgivning i samband med att de blir mobbade i skolan. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ studie med fenomenologisk metod 

Urval Strategiskt urval. Tio stycken barn mellan åtta och tio år med olika fysiska och psykiska 

funktionshinder valdes från olika demografiska miljöer. Fyra flickor och sex pojkar.  

Datainsamling Studiens datainsamling bygger på intervjuer från en tidigare studie från 2005. Författarna 

har analyserat om föregående studies intervjuprotokoll och funnit nya teman som redovisas 

i nuvarande studie.  

Dataanalys För att koda och analysera data har studiens författare använt sig av Van Manens holistiska 

metod. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Fyra nya teman identifierades i den aktuella studien: upplevd mobbing, hantering av 

mobbing, vikten av vänner och de vuxnas reaktioner på mobbing. Studiens resultat belyser 

hur viktigt det är för barn att ha vänner och hur det kan hjälpa dem att hantera mobbing. 

Resultatet från studien kan ge ökad förståelse för hur barn kan stöttas bättre genom sin 

skolgång.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 



 

Artikel 7 

  
Referens Gregoul, M., Gobbi, E., & Carraro, A. (2013). Psychical activity practice, body 

image and visual impairment: A comparison between Brazilian and Italian 

children and adolescents. 

Land 

Databas 

Italien och Brasilien  

Pub Med 

Syfte Att analysera fysisk aktivitet, utövande och dess påverkan på kroppsuppfattning 

hos barn och ungdomar med synnedsättning i Brasilien och Italien.  

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod med beskrivande statistik 

Urval Strategiskt urval. 41 barn i åldrarna 8-14 varav 19 barn kom från Brasilien och 

22 barn kom från Italien. Inklusionskriterierna var barn med olika grader av 

synnedsättning. Exklusionskriterier var barn med andra funktionsnedsättningar, 

fysiska som psykiska.  

Datainsamling Barnen fick under en dag fylla i olika validerade formulär PAC-Q, OSIQ, 

MVPA som skulle mätta kroppsuppfattning och fysisk aktivitet. Även 

mätinstrument för BMI användes.  

Dataanalys Statistik redovisades i tabeller. Mann- Whitney test användes för att jämföra 

fysisk aktivitet mellan barnen. Spearman test användes för att beräkna 

korrelationen mellan fysisk aktivitet, ålder, kroppsuppfattning och BMI. 

Signifikansen beräknades till P < 0.05. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats BMI hos barn i Brasilien var högre menad barn från Italien hade en mer positiv 

kroppsuppfattning 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 



 

Artikel 8 

Referens Engel-Yeger, B., & Hamed- Daher, S. (2013). Comparing participation in out of 

school activities between children with visual impairments, children with hearing 

impairments and typical peers.   

Land 

Databas 

Israel  

Pub Med 

Syfte Att öka kunskapen om barn med sensoriska funktionshinder och deras medverkan 

i aktiviteter utanför skolan.  

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod, randomiserad kontrollerad studie.  

Urval Kvoturval. 70 barn deltog i studien.  Inklusionskriterierna var barn med hörsel 

eller synnedsättning i åldrarna sex till elva år. Exklusionskriterier innefattade barn 

med kognitiva funktionsnedsättningar. 20 barn hade en synnedsättning, 25 barn 

hade en hörselnedsättning och 25 barn ingick i kontrollgruppen.  

Datainsamling Barnen fick hjälp med att fylla i validerade frågeformulär CAPE (The Childrens 

assessment of participation and enjoyment). Som undersöker barns 

fritidsaktiviteter och som handlade om grovmotorik. Föräldrarna till barnen fick 

fylla i ett demografiskt formulär om bland annat ekonomi, barnens hälsa, 

behandling med mera.  

Dataanalys ANCOVA’S test användes för att beräkna signifikansen mellan resultaten från de 

olika grupperna. Signifikansen beräknade till p < 0.05.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studiens resultat visar att barn med synnedsättning utövade mindre fysisk aktivitet 

än de med hörselnedsättning. Både barn med syn och hörselnedsättning utövade 

dessutom färre aktiviteter utanför hemmet än deras jämnåriga kamrater.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

 

 

  



 

Artikel 9 

Referens Webber, A.L., Wood, J.M., Gole, G.A., & Brown, B. (2008). Effect of amblyopia 

on self-esteem in children.   

Land 

Databas 

Australien 

Pub Med 

Syfte Att undersöka självuppfattning hos barn och jämföra resultatet mellan de som 

behandlats för amblyopi och andra jämnåriga barn.   

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod med beskrivande statistik  

Urval Kvoturval. 99 barn ingick i urvalet varav 47 barn hade fått behandling på grund av 

amblyopi.  52 barn ingick i kontrollgruppen. Inklusionskriterierna var barn i 

åldrarna åtta till tio år. Deltagare i undersökningsgruppen skulle ha genomgått 

behandling. Exklusionskriterier var barn som hade en pågående behandling på 

grund av amblyopi eller uppenbart kosmetiskt uppenbar strabism.  

Datainsamling Barnen fick hjälp med att fylla i det validerade frågeformuläret SPPC (Self-

perception profile for children).  

Dataanalys ANOVA och chi-test användes för att testa den etiologiska skillnaden mellan 

subgrupperna. Pearson korrelationstest användes för att undersöka sambandet 

mellan behandlingen och barnens självuppfattning. Den statistiska signifikansen 

var p 0.05. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Barnen som behandlats med ocklusionsterapi mot amblyopi kände sig mindre 

socialt accepterade än barnen i kontrollgruppen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

 

 

 

 



 

Artikel 10 

Referens Engel-Yeger, B. (2007). Evaluation of gross motor abilities and self-perception in 

children with amblyopia.  

Land 

Databas 

Israel  

Pub Med 

Syfte Att utvärdera grovmotorik och självuppfattning gällande fysisk förmåga hos yngre 

barn med amblyopi, samt att jämföra resultatet med barn i samma åldersgrupp 

utan amblyopi eller annan synnedsättning.  

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod, randomiserad kontrollerad studie.  

Urval Strategiskt urval. 22 barn ingick i studiegruppen och 25 barn i kontrollgruppen, 

som under studien var boendes i Haifa, Israel. Inklusionskriterierna för 

studiegruppen var barn i åldern fyra till sju år med amblyopi som följdes av en 

ögonklinik. Exklusionskriterier: Barn med neurologisk eller kronisk sjukdom, 

utvecklingsförsenade barn eller barn som behandlas med läkemedel som kan 

påverka nervsystemet.  

Datainsamling Barnen fick hjälp med att fylla i validerade frågeformulär och mätinstrument 

såsom MABC som handlade om grovmotorik. Föräldrarna till barnen fyllde i 

formuläret Ch- BPD som handlade om hur de uppfattade barnens balans och 

grovmotorik i vardagen.  

Dataanalys T-test gjordes för att räkna ut signifikansen mellan grupperna och de olika 

parametrarna. Signifikansen beräknade till p < 0.05 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studien resultat visar att synen påverkar den motoriska förmågan. Barn med 

amblyopi hade sämre fysisk förmåga än de barnen utan amblyopi. 

Självuppfattningen var densamma i båda grupperna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

 

 



 

Artikel 11 

Referens Bhandari, B.G., Kumar, S.A., & Shankar, S.G. (2012). Parental understanding and 

psychosocial impact of occlusion therapy on amblyopic children and their parents.    

Land 

Databas 

Nepal 

PsychInfo 

Syfte Att utforska påverkan samt följsamheten av en ocklusionsbehandling på barn som 

har amblyopi samt hur barnen och deras föräldrar påverkas av denna behandling.   

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod med frågeformulär och strukturerade intervjuer.  

Urval Strategiskt urval. 52 barn med olika grad av amblyopi. 27 flickor och 25 pojkar 

deltog i studien och föräldrarna till dessa gav sitt medgivande till att deras barn 

deltog i studien. Inklusionskriterierna var barn som hade fått 

ocklusionsbehandling i minst två månader. Exklusionskriterier var barn som hade 

andra patologiska ögonsjukdomar.  

Datainsamling Intervjuer utgick från frågeformulär. Forskarnas egenkonstruerade frågeformulär 

besvarades både av barn och barnens föräldrar.  

Dataanalys Svaren från frågeformulären och intervjuerna presenterades i tabeller och 

redovisades i procent. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Studiens resultat visade att 44 % av barnen hade blivit retade av vänner eller 

syskon. Resultatet belyser även hur viktigt det är att diskutera de psykosociala 

aspekterna liksom de fysiologiska aspekterna hos barn som behandlas för 

amblyopi med ocklusionsbehandling.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 3 

 

  



 

Artikel 12 

Referens Morrison, R., & Burgman, I. (2009). Friendship experiences among children with 

disabilities who attend mainstream Australian schools.    

Land 

Databas 

Australien  

PsychInfo 

Syfte Att utforska upplevelser av vänskap hos skolbarn med olika funktionshinder i 

Australien.  

Metod: 

Design 

Kvalitativ studie med fenomenologisk metod 

Urval Strategiskt urval. Tio stycken barn mellan åtta och tio år med olika fysiska och 

psykiska funktionshinder valdes från olika demografiska miljöer. Fyra flickor och 

sex pojkar. Tre av barnen hade en synnedsättning. Barnen fick själv välja sina 

pseudonymer. 

Datainsamling Studiens datainsamling bygger på intervjuer från en tidigare studie från 2005, som 

författarna har analyserat om och funnit nya teman som redovisas i nuvarande 

studie. Studien bygger även på nya halvstrukturerade intervjuer samt teckningar 

och andra dokument.  

Dataanalys För att koda och analysera data har studiens författare använt sig av Van Manens 

holistiska metod. Fem teman identifierades: Identitet, vänskapens mening, 

upplevelser i klassrummet, leka tillsammans och längtan efter vänskap.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Barnen hade en stark önskan om att accepteras. Studiens resultat belyser även hur 

viktigt det är att barnen erhåller stöd och får känna sig uppskattade av jämnåriga i 

klassrummet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

 

 

 

 



 

Artikel 13 

 

Referens DeCarlo, D.K., McGwin, G., Bixler, M.L., Wallander, J., & Owsley, C. (2012). 

Impact of pediatric vision impairment on daily life: Results of focus groups.   

Land 

Databas 

USA 

Web of Science Core Collection 

Syfte Att identifiera relevant innehåll för att skapa ett mätsinstrument som mäter 

livskvalitet hos barn mellan 6-12 år med synnedsättning. 

Metod: 

Design 

Kvalitatativ metod med semistrukturerade gruppdiskussioner.  

Urval Strategiskt urval. 6 stycken fokusgrupper med barn valdes utefter information från 

sina medicinska journaler. Totalt 24 barn deltog i studien. Barnen var 6-12 år gamla 

och kom från samma ögonklinik, medelåldern var 9.4 år. 6 stycken fokusgrupper 

med barnens föräldrar.  

Datainsamling Gruppdiskussionerna hölls av erfarna handledare som använde sig av ett manuskript 

som innehöll öppna frågor. Det fanns ett manuskript som vände sig till föräldrarna 

och ett manuskript som vände sig barn. NEI-VFQ, NEI-RQL och Low luminace 

Quiestionnary var de formulär som användes i datainsamlingen.  

Dataanalys Gruppsessionerna spelades in, transkriberades och analyserades med ett 

standardiserat protokoll för innehållsanalys.  Innehållet presenterades i kategorier, 

delades upp i positiva, negativa eller neutrala kommentarer. Data presenterades i 

tabeller. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Barn påverkas av en synnedsättning och därför behövs det tas fram ett bättre 

mätinstrument som mäter livskvalité hos barn i åldrarna 6-12 år.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 
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